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SPOREN,	  een	  zoektocht	  langs	  de	  restanten	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  -‐	  28	  mei	  2011	  

Inleiding	  Wim	  Wegman	  
	  
Voor	  een	  hopeloze	  onderneming	  hebben	  de	  
Haarlemmermeerlijnen	  het	  nog	  best	  lang	  
uitgehouden.	  74	  Jaar	  om	  precies	  te	  zijn.	  Al	  
waren	  ze	  toen,	  	  in	  hun	  nadagen,	  nog	  maar	  een	  
schim	  van	  wat	  ze	  ooit	  waren	  geweest.	  Het	  
merendeel	  van	  het	  net	  was	  al	  vrij	  vroeg	  
gesneuveld.	  

De	  Haarlemmermeerlijnen	  zijn	  een	  spoornet	  
dat	  in	  het	  begin	  van	  de	  Twintigste	  eeuw	  door	  
de	  Hollandsche	  Electrische	  Spoorweg-‐Maatschappij	  is	  aangelegd	  tussen	  Leiden,	  Haarlem,	  
Amsterdam,	  Nieuwersluis	  en	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  Het	  duurde	  een	  eeuwigheid	  voordat	  de	  lijnen	  er	  
lagen	  want	  de	  spoorwegmaatschappij	  moest	  met	  Jan	  en	  alleman	  onderhandelen:	  van	  het	  Ministerie	  
van	  Oorlog	  tot	  en	  met	  de	  kleinste	  gemeente.	  En	  die	  hadden	  allemaal	  zo	  hun	  eigen	  ideeën	  waar	  het	  
spoor	  moest	  komen.	  Toen	  het	  werk	  eenmaal	  kon	  beginnen,	  liep	  de	  aanleg	  opnieuw	  jaren	  vertraging	  
op.	  De	  lijnen	  moesten	  hun	  weg	  vinden	  door	  enkele	  van	  de	  zompigste	  gebieden	  van	  Nederland.	  De	  
spoordijken	  bléven	  verzakken.	  	  
	  
Op	  2	  augustus	  1912	  reed	  de	  eerste	  trein.	  Pas	  op	  1	  januari	  1918	  was	  het	  helemaal	  klaar.	  En	  een	  paar	  
jaar	  daarna	  sloot	  de	  spoorwegmaatschappij	  de	  eerste	  haltes	  alweer.	  Er	  moest	  dik	  geld	  bij.	  In	  de	  jaren	  
’20	  modderden	  de	  lijnen	  nog	  door,	  maar	  de	  Depressie	  en	  de	  toenemende	  concurrentie	  van	  de	  
autobus	  deden	  een	  groot	  deel	  van	  het	  net	  in	  de	  jaren	  ’30	  de	  das	  om.	  Op	  1	  januari	  1936	  gingen	  de	  
lijnen	  tussen	  Leiden	  en	  Hoofddorp,	  Hoofddorp	  en	  Haarlem	  en	  Uithoorn	  en	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  
voorgoed	  dicht.	  	  
	  
Amsterdam-‐Bovenkerk-‐Uithoorn,	  Aalsmeer-‐Amsterdam	  en	  Uithoorn-‐Nieuwersluis	  draaiden	  nog	  
door,	  met	  weinig	  succes.	  In	  1950	  besloten	  de	  NS	  het	  volledige	  personenvervoer	  op	  de	  lijnen	  te	  
staken.	  Na	  de	  jaren	  ’70	  sloten	  geleidelijk	  steeds	  meer	  delen	  van	  het	  ooit	  zo	  wijdvertakte	  net,	  tot	  er	  
alleen	  nog	  maar	  het	  stukje	  tussen	  Uithoorn	  en	  Nieuwersluis	  in	  bedrijf	  was.	  Daar	  viel	  in	  1986	  het	  
doek.	  Op	  30	  mei	  van	  dat	  jaar,	  vrijwel	  exact	  een	  kwart	  eeuw	  geleden,	  reed	  hier	  de	  laatste	  trein.	  Het	  
net	  was	  definitief	  verleden	  tijd.	  
	  
Of	  toch	  niet?	  

Wim	  Wegman	  
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INZET	  1	  -‐	  Amsterdam	  

Het	  kroonjuweel	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  
	  
Het	  Haarlemmermeerstation	  –	  dat	  trouwens	  voor	  
1933	  station	  Willemspark	  heette	  –	  was	  het	  
grootste	  station	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen.	  
De	  andere	  twee	  grote	  stations	  –	  Leiden	  
Herensingel	  en	  Aalsmeer	  –	  leken	  bij	  dit	  gebouw	  
eigenlijk	  maar	  vingeroefeningen.	  Leiden	  
Herensingel	  had	  overigens	  wel	  wat	  weg	  van	  dit	  
station.	  Helemaal	  verwonderlijk	  was	  dat	  niet,	  
want	  de	  ontwerper	  van	  station	  Herensingel,	  K.P.C.	  
de	  Bazel,	  heeft	  ook	  meegewerkt	  aan	  het	  plan	  van	  
Amsterdam	  

Willemspark/Haarlemmermeerstation.	  Het	  gebouw	  staat	  echter	  officieel	  op	  naam	  van	  de	  
Hilversumse	  architect	  H.	  van	  Emmerik	  jr.	  Zijn	  visitekaartje	  is	  vlak	  bij	  de	  hoofdingang	  terug	  te	  vinden:	  
zijn	  naam	  en	  woonplaats	  zijn	  met	  fijne	  letters	  uit	  natuursteen	  gehouwen.	  De	  tekst,	  die	  zich	  op	  
borsthoogte	  bevindt,	  ziet	  er	  nog	  prachtig	  ongeschonden	  uit.	  

Het	  hele	  gebouw	  verkeert	  trouwens	  in	  een	  geweldige	  staat.	  Zo	  op	  het	  oog	  is	  het	  steeds	  prima	  in	  de	  
verf	  gezet	  en	  keurig	  onderhouden.	  Nergens	  zijn	  bij	  het	  uit	  1915	  stammende	  gebouw	  tekenen	  van	  
verval	  te	  zien.	  Er	  zijn	  zelfs	  nog	  originele	  details	  te	  zien	  die	  bij	  andere	  stations	  van	  de	  
Haarlemmermeerlijnen	  allang	  zijn	  verdwenen:	  zoals	  het	  perronhek	  aan	  de	  zijkant.	  Dank	  zij	  de	  
museumtram	  is	  het	  Haarlemmermeerstation	  het	  enige	  gebouw	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  dat	  
ook	  echt	  nog	  voor	  spoordoeleinden	  in	  gebruik	  is.	  Langs	  station	  Amstelveen	  en	  station	  Bovenkerk	  ligt	  
weliswaar	  nog	  rails,	  en	  de	  tram	  rijdt	  er	  langs,	  maar	  instappen	  kan	  er	  allang	  niet	  meer.	  De	  EMA	  
bivakkeert	  ook	  zelf	  in	  het	  station.	  De	  tramliefhebbers	  runnen	  er	  een	  souvenirwinkeltje	  en	  hebben	  er	  
een	  wachtlokaal	  ingericht	  waar	  de	  passagiers	  zich	  in	  het	  zomerseizoen	  kunnen	  verzamelen	  voor	  hun	  
zondags-‐	  en	  woensdagritten.	  	  
	  
INZET	  2	  -‐	  Amsterdam-‐Bovenkerk	  
	  
De	  Electrische	  Museumtramlijn	  Amsterdam	  
	  
De	  Electrische	  Museumtramlijn	  Amsterdam	  rijdt	  elk	  
jaar	  vanaf	  eerste	  paasdag	  tot	  eind	  oktober	  op	  zon-‐	  
en	  feestdagen	  met	  historische	  trams	  tussen	  
Amsterdam	  en	  Bovenkerk.	  Ook	  zijn	  er	  in	  de	  
weekeinden	  rond	  Sinterklaas,	  Kerstmis	  en	  oudjaar	  
speciale	  ritten.	  De	  diensten,	  de	  trams	  en	  de	  rails	  
worden	  door	  ruim	  120	  vrijwilligers	  onderhouden.	  

De	  Electrische	  Museumtramlijn	  Amsterdam	  rijdt	  
sinds	  1975.	  Eerst	  beperkte	  de	  lijn	  zich	  tot	  de	  
Ringweg	  Zuid.	  Eind	  jaren	  '70	  en	  begin	  jaren	  '80	  is	  
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het	  lijntje	  geleidelijk	  uitgebreid.	  In	  1997	  is	  ze	  helemaal	  doorgetrokken	  tot	  Bovenkerk.	  De	  trams	  
trekken	  jaarlijks	  ongeveer	  16.000	  bezoekers.	  De	  EMA	  verhuurt	  haar	  historische	  voertuigen	  ook	  aan	  
gezelschappen	  en	  voor	  feesten.	  Dat	  is	  jaarlijks	  goed	  voor	  nog	  eens	  5000	  passagiers.	  
	  
INZET	  3	  -‐	  Amsterdam	  

De	  navelstreng	  van	  de	  Schiphollijn	  
	  
Een	  van	  de	  meest	  bijzondere	  zijtakken	  was	  het	  
spoortje	  bij	  het	  Amsterdamse	  Jollenpad.	  Dat	  
was	  in	  de	  jaren	  '70	  de	  transportband	  van	  de	  
Schiphollijn.	  Het	  op	  zijn	  laatste	  benen	  lopende	  
net	  van	  de	  Hollandsche	  Electrische	  Spoorweg-‐
Maatschappij	  kreeg	  zo	  alsnog	  elektrische	  
treinen	  te	  verstouwen.	  Niet	  dat	  die	  er	  
zelfstandig	  op	  konden	  rijden,	  maar	  toch...	  
	  
De	  Schiphollijn	  kende	  een	  wat	  aparte	  aanleg.	  Het	  eerste	  stuk,	  tussen	  Schiphol	  en	  Amsterdam-‐Zuid,	  
lag	  tijdens	  de	  bouw	  vrijwel	  volledig	  geïsoleerd.	  Als	  er	  materiaal	  over	  het	  spoor	  moest	  worden	  
aangevoerd	  of	  als	  er	  werktreinen	  op	  de	  Schiphollijn	  nodig	  waren,	  moest	  de	  hele	  zaak	  via	  de	  lijn	  
Amsterdam-‐Utrecht	  naar	  Nieuwersluis	  worden	  gereden	  en	  daar	  vandaan	  via	  het	  oude	  spoor	  naar	  
Uithoorn	  en	  uiteindelijk	  het	  Jollenpad.	  Daar	  was	  een	  klein	  emplacement	  en	  een	  aftakking	  naar	  de	  
Schiphollijn	  gemaakt,	  iets	  ten	  noorden	  van	  de	  plek	  waar	  nu	  het	  op	  een	  enorme	  stofzuiger	  lijkende	  
hoofdkantoor	  van	  ING	  staat.	  
Die	  aftakking	  bleef	  in	  stand	  toen	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  Schiphollijn	  in	  1978	  open	  ging.	  De	  lijn	  had	  
nog	  steeds	  geen	  verbinding	  met	  het	  landelijke	  net	  en	  dus	  moest	  ook	  de	  aan-‐	  en	  afvoer	  van	  
treinstellen	  via	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  verlopen.	  Omdat	  de	  elektrische	  treinstellen	  niet	  op	  eigen	  
kracht	  naar	  Nieuwersluis	  konden	  rijden,	  werd	  er	  een	  speciale	  dieselloc	  ingezet.	  Ook	  de	  treinstellen	  
zelf	  waren	  aangepast.	  Normaal	  moeten	  de	  deuren	  worden	  gesloten	  door	  de	  conducteur.	  Omdat	  het	  
onzin	  was	  om	  die	  te	  laten	  meerijden	  als	  de	  trein	  werd	  afgevoerd,	  hadden	  de	  NS	  er	  voor	  gezorgd	  dat	  
bij	  deze	  treinstellen	  de	  deuren	  ook	  vanuit	  de	  cabine	  konden	  worden	  gesloten.	  Op	  die	  manier	  kon	  één	  
man	  de	  trein	  rijden.	  In	  totaal	  hadden	  de	  NS	  vier	  van	  dat	  soort	  treinstellen.	  
In	  1979	  kreeg	  de	  aftakking	  bij	  het	  Jollenpad	  gezelschap	  van	  een	  tweede	  spoortje.	  Het	  stukje	  
Haarlemmermeerlijn	  tussen	  de	  bocht	  naar	  de	  Schiphollijn	  en	  de	  Ringweg	  Zuid	  was	  een	  tijdlang	  
opgebroken	  geweest.	  In	  mei	  1979	  werd	  dat	  min	  of	  meer	  hersteld	  toen	  de	  rails	  voor	  de	  
Museumtramlijn	  werden	  doorgetrokken	  naar	  het	  Jollenpad.	  
De	  speciale	  band	  tussen	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  en	  de	  Schiphollijn	  duurde	  tot	  1981.	  In	  dat	  jaar	  
kwam	  de	  aansluiting	  naar	  Leiden	  en	  naar	  Amsterdam	  RAI	  tot	  stand,	  waardoor	  treinen	  direct	  toegang	  
hadden	  tot	  het	  landelijke	  spoornet.	  De	  verbinding	  bij	  het	  Jollenpad	  is	  toen	  gesloten.	  
Bijna	  30	  jaar	  later	  is	  er	  weinig	  meer	  terug	  te	  vinden	  van	  de	  bocht	  naar	  de	  Schiphollijn.	  Op	  de	  plek	  
waar	  de	  treinen	  ooit	  omhoog	  moesten	  klimmen,	  ligt	  nu	  een	  verhoogd	  fietspad	  en	  een	  steil	  en	  
weelderig	  met	  groen	  begroeide	  talud.	  Van	  de	  kale,	  landelijke	  omgeving	  waar	  de	  
Haarlemmermeerlijnen	  ooit	  doorheen	  tingelden,	  is	  helemaal	  niets	  meer	  terug	  te	  vinden.	  
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INZET	  4	  -‐	  Amstelveen	  

Daar	  is	  de	  stoomtrein	  weer	  
	  
In	  het	  voorjaar	  van	  1978	  klonk	  opeens	  weer	  de	  vertrouwde	  stoomfluit	  op	  het	  spoor	  tussen	  Uithoorn	  
en	  het	  Jollenpad	  in	  Amsterdam.	  In	  de	  week	  tussen	  Hemelvaartsdag	  en	  Pinksteren	  waren	  de	  
Haarlemmermeerlijnen	  even	  een	  dependance	  van	  de	  SHM,	  de	  Stoomtram	  Hoorn-‐Medemblik.	  Het	  
initiatief	  uit	  1978	  kreeg	  een	  vervolg	  in	  1979	  en	  1980.	  ,,Er	  was	  nog	  een	  plan	  om	  ook	  de	  Bello	  (7742)	  uit	  
Hoorn	  hier	  te	  laten	  rijden’’,	  zegt	  spoorkenner	  Bert	  Gortemaker.	  ,,Dat	  zou	  mooi	  zijn	  geweest,	  want	  die	  
loc	  heeft	  hier	  voor	  1950	  ook	  gereden.	  Maar	  helaas	  is	  dat	  nooit	  gebeurd.''	  
	  
INZET	  5	  -‐	  Bovenkerk	  
	  
Een	  wachthuis	  in	  een	  moestuin	  

Je	  vindt	  iets	  pas	  als	  je	  weet	  dat	  het	  er	  is.	  Een	  
duidelijk	  bewijs	  voor	  deze	  stelling	  ligt	  tegenover	  
het	  oude	  haltegebouw	  in	  Bovenkerk.	  Wie	  er	  
langs	  loopt,	  kijkt	  er	  bijna	  als	  vanzelf	  naar	  het	  
fraai	  opgeknapte	  spoorhuis	  en	  het	  laatste	  
stukje	  overgebleven	  Haarlemmermeerspoor,	  
om	  daarna	  opgewekt	  zijn	  weg	  te	  vervolgen.	  
Ook	  na	  de	  vijfde,	  zesde	  of	  zevende	  keer.	  Tot	  er	  
een	  tip	  komt	  dat	  er	  meer	  is	  te	  zien:	  ,,Zoek	  eens	  
naar	  de	  fundamenten	  van	  de	  oude	  abri,	  want	  
die	  liggen	  er	  nog	  steeds.''	  
En	  ze	  liggen	  er	  inderdaad.	  Het	  is	  misschien	  

overdreven	  om	  te	  zeggen	  dat	  ze	  dat	  open	  en	  bloot	  doen.	  Ze	  zijn	  vrijwel	  volledig	  bedekt	  door	  een	  
flinke	  laag	  zand.	  Maar	  ze	  zijn	  desondanks	  tamelijk	  eenvoudig	  te	  vinden.	  Voor	  wie	  er	  op	  let	  in	  elk	  
geval.	  
De	  resten	  zijn	  het	  duidelijkst	  te	  zien	  in	  een	  moestuin	  langs	  het	  spoor.	  Een	  laag	  bakstenen	  van	  
nauwelijks	  een	  centimeter	  of	  tien,	  twintig	  hoog	  snoept	  een	  hoekje	  van	  de	  tuin	  af	  en	  verdwijnt	  dan	  
weer	  onder	  de	  naaldbomen.	  ,,Dat	  is	  een	  oud	  spoorhuisje'',	  licht	  de	  gebruiker	  van	  de	  moestuin	  Ad	  
Leber	  toe,	  als	  hij	  de	  belangstelling	  voor	  de	  met	  mos	  en	  algen	  begroeide	  stenen	  ontwaart.	  Er	  stoppen	  
geregeld	  spoorliefhebbers	  bij	  zijn	  tuin.	  ,,Dan	  staan	  er	  weer	  mensen	  die	  er	  een	  paar	  foto’s	  van	  willen	  
maken.	  Dat	  mag	  altijd.	  Ik	  vind	  het	  wel	  grappig.''	  
Volgens	  Leber	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  dat	  ze	  ooit	  iets	  meer	  kunnen	  bekijken	  dan	  een	  rijtje	  
bakstenen.	  Hij	  heeft	  vernomen	  dat	  er	  plannen	  zijn	  om	  de	  abri	  te	  herbouwen.	  ,,Al	  betwijfel	  ik	  eerlijk	  
gezegd	  wel	  of	  het	  er	  ooit	  van	  komt.	  Ik	  vind	  het	  prima,	  hoor.	  Van	  mij	  mag	  dat	  gebouwtje	  terug	  komen.	  
Maar	  ik	  heb	  er	  al	  een	  hele	  tijd	  niets	  meer	  van	  gehoord.''	  
Ondertussen	  beheert	  hij	  de	  restanten	  zo	  goed	  als	  hij	  kan.	  ,,Je	  denkt	  dat	  het	  onverwoestbaar	  is,	  maar	  
dat	  valt	  tegen.	  Hier	  en	  daar	  is	  een	  steen	  losgesprongen.	  Sommigen	  smijten	  zo'n	  baksteen	  dan	  
meteen	  de	  sloot	  in,	  maar	  ik	  leg	  hem	  netjes	  terug.''	  En	  alsof	  hij	  wil	  bewijzen	  hoe	  goed	  zijn	  zorg	  is,	  pakt	  
hij	  een	  losse	  steen	  op,	  tilt	  hem	  iets	  op	  en	  legt	  hem	  weer	  netjes	  op	  zijn	  plek.	  ,,We	  moeten	  zuinig	  zijn	  
op	  dit	  soort	  dingen'',	  besluit	  hij.	  
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INZET	  6	  	  -‐	  Amsterdam-‐Bovenkerk	  
	  
Weg	  met	  die	  lijn!	  
	  
Terwijl	  halverwege	  de	  jaren	  ‘30	  overal	  in	  Holland	  burgers	  en	  gemeenten	  vochten	  voor	  het	  
voortbestaan	  van	  de	  trein,	  mopperde	  Amsterdam	  juist	  dat	  ze	  nog	  steeds	  met	  het	  lijntje	  was	  
opgezadeld.	  De	  gemeenteraad	  van	  de	  hoofdstad	  verzocht	  de	  spoorwegen	  in	  1937	  om	  het	  lijntje	  van	  
Amsterdam	  naar	  Aalsmeer	  en	  Bovenkerk	  op	  te	  heffen.	  De	  spoorlijn	  was	  een	  flinke	  belemmering	  voor	  
de	  wijken	  waar	  ze	  doorheen	  trok.	  
De	  ijsbaan,	  de	  roeibaan	  in	  het	  Bosplan	  en	  het	  zwembad	  aan	  de	  Schinkel	  trokken	  veel	  bezoekers,	  
waardoor	  de	  overgangen	  met	  het	  spoor	  gevaarlijke	  kruispunten	  bleken.	  Elders	  in	  de	  stad	  waren	  trein	  
en	  tram	  kennelijk	  geen	  probleem,	  maar	  hier	  leverde	  het	  spoor	  bijna	  onoverkomelijke	  bezwaren	  op.	  
De	  spoorwegen	  en	  het	  Rijk	  negeerden	  het	  geklaag	  van	  de	  Amsterdamse	  raadsleden,	  meldt	  
spoorhistoricus	  G.A.	  Russer	  in	  zijn	  boek	  ‘Sporen	  door	  de	  Haarlemmermeer’.	  Kort	  na	  de	  sluitingen	  van	  
1936	  stelde	  de	  minister	  van	  Waterstaat	  vast	  dat	  de	  bezoekersaantallen	  tussen	  Amsterdam	  en	  
Uithoorn	  en	  Uithoorn	  en	  Nieuwersluis	  zijn	  toegenomen	  en	  er	  dus	  geen	  aanleiding	  is	  om	  die	  lijnen	  
ook	  dicht	  te	  gooien.	  En	  o	  ironie,	  welk	  lijntje	  is	  driekwart	  eeuw	  na	  het	  Amsterdamse	  verzoek	  als	  enige	  
nog	  steeds	  in	  gebruik?	  
Precies!	  
	  
INZET	  7	  -‐	  De	  Kwakel	  

Blauw	  Licht	  
	  
De	  Haarlemmermeerlijnen	  telden	  niet	  alleen	  stations,	  maar	  ook	  halteplaatsen.	  In	  afgelegen	  
gebieden,	  nog	  afgelegener	  dan	  de	  gebieden	  waarin	  sommige	  stations	  stonden,	  had	  de	  HESM	  
halteplaatsen	  ingericht.	  Dat	  was	  soms	  niet	  meer	  dan	  een	  eenvoudige	  abri,	  zoals	  aan	  de	  Middenweg	  
tussen	  Uithoorn	  en	  Mijdrecht,	  soms	  een	  klein	  stationnetje	  met	  alles	  er	  op	  en	  er	  aan.	  
De	  trein	  stopte	  niet	  vanzelfsprekend	  bij	  dit	  soort	  halteplaatsen.	  Een	  reiziger	  die	  bij	  de	  halte	  wilde	  
uitstappen,	  moest	  dat	  van	  tevoren	  tegen	  de	  conducteur	  zeggen,	  die	  dat	  dan	  aan	  de	  machinist	  
doorgaf.	  Voor	  instappers	  moest	  de	  spoorwegmaatschappij	  iets	  technisch	  verzinnen.	  Hoewel	  het	  
treintje	  niet	  erg	  hard	  reed,	  kon	  het	  onmogelijk	  binnen	  enkele	  tientallen	  meters	  stilstaan.	  
De	  HESM	  zette	  daarom	  onder	  meer	  bij	  halte	  De	  Kwakel	  een	  speciale	  seinpaal	  neer.	  Als	  het	  bord	  was	  
uitgehangen,	  dan	  mocht	  de	  trein	  doorrijden.	  Zo	  niet,	  dan	  moest	  hij	  stoppen.	  Volgens	  spoorhistoricus	  
Russer	  gebruikte	  het	  spoorpersoneel	  daarvoor	  het	  enigszins	  draaierig	  makende	  ezelsbruggetje:	  ‘Is	  er	  
niks,	  dan	  zie	  je	  wat.	  Is	  er	  wat,	  dan	  zie	  je	  niks.’	  

De	  seinpaal	  was	  niet	  het	  enige	  middel	  om	  een	  machinist	  te	  waarschuwen	  dat	  hij	  bezoekers	  moest	  
oppikken.	  Bij	  sommige	  halteplaatsen	  zette	  de	  stationswachter	  een	  blauwe	  lamp	  op	  het	  perron	  als	  er	  
een	  passagier	  mee	  moest.	  Dat	  was	  voor	  de	  machinist	  het	  teken	  dat	  hij	  moest	  stoppen.	  Als	  die	  lamp	  
er	  niet	  stond,	  reed	  hij	  gewoon	  door.	  
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INZET	  8	  -‐	  Aalsmeer-‐Uithoorn	  

Zand	  over	  het	  spoor	  
	  

Het	  spoor	  tussen	  Aalsmeer	  en	  
Uithoorn	  krijgt	  een	  nieuwe	  
bestemming.	  Of	  beter:	  het	  
krijgt	  zijn	  oude	  bestemming	  
terug.	  Na	  de	  opheffing	  van	  de	  
lijnen	  is	  het	  tracé	  verworden	  
tot	  een	  langgerekt	  
schapenweitje.	  Maar	  nu	  wordt	  
er	  hard	  gewerkt	  om	  het	  weer	  
een	  vorm	  van	  openbaar	  
vervoer	  te	  laten	  dragen.	  Het	  
voormalige	  spoor	  wordt	  een	  
busbaan.	  
Eind	  2009	  begonnen	  de	  
voorbereidende	  
werkzaamheden,	  waarbij	  de	  

provincie	  op	  de	  spoordijk	  tijdelijk	  een	  fietspad	  aanlegde,	  zodat	  ze	  onder	  het	  oorspronkelijke	  fietspad	  
allerlei	  kabels	  en	  leidingen	  kon	  gooien.	  In	  het	  voorjaar	  van	  2010	  gingen	  de	  zandwagens	  dan	  echt	  los.	  
Binnen	  een	  mum	  van	  tijd	  verbreedden	  ze	  het	  enkelspoor	  zodat	  vanaf	  2011	  twee	  flinke	  lijnbussen	  
elkaar	  moeiteloos	  kunnen	  passeren.	  
De	  busbaanbouwers	  volgen	  het	  spoor	  heel	  nauwgezet.	  Dat	  doen	  ze	  echter	  pas	  ná	  de	  voormalige	  
wachterwoning	  aan	  de	  Legmeerdijk.	  Tot	  dat	  spoorhuis	  worden	  de	  bussen	  ook	  in	  de	  toekomst	  geacht	  
de	  N201	  te	  volgen.	  Pas	  een	  kleine	  honderd	  meter	  na	  de	  spoorwoning	  komt	  een	  afslag	  naar	  het	  
voormalige	  spoor.	  Leuk	  voor	  de	  bewoners	  van	  woning	  42,	  want	  als	  de	  busbaan	  ook	  hier	  het	  tracé	  van	  
de	  Haarlemmermeerlijnen	  had	  gevolgd,	  hadden	  ze	  de	  deur	  niet	  meer	  uitgekund.	  
Een	  eind	  verderop,	  bij	  halte	  De	  Kwakel,	  komt	  de	  busbaan	  wel	  pal	  langs	  het	  spoorgebouw	  te	  lopen.	  Ze	  
schampt	  bijna	  letterlijk	  de	  gevel.	  Omdat	  de	  voordeur	  van	  het	  huis	  aan	  de	  andere	  kant	  zit,	  kunnen	  de	  
bewoners	  in	  elk	  geval	  nog	  wel	  naar	  binnen	  en	  naar	  buiten	  zonder	  dat	  ze	  de	  dienstregeling	  van	  de	  
verschillende	  lijnen	  hoeven	  te	  raadplegen.	  
Ondanks	  alle	  werkzaamheden	  is	  het	  oude	  spoor	  nog	  steeds	  te	  volgen.	  Op	  haar	  website	  heeft	  de	  
provincie	  Noord-‐Holland	  een	  soort	  bestuurbare	  3D-‐foto	  gezet	  waarmee	  een	  groot	  deel	  van	  de	  
toekomstige	  busbaan	  én	  de	  oude	  spoordijk	  in	  Uithoorn	  bekeken	  kunnen	  worden.	  	  
http://www.noord-‐
holland.nl/bestanden/projecten/wegwerkzaamheden/busbaanuithoorn/index.html	  

INZET	  9	  -‐	  Uithoorn	  
	  
9a.	  Locdepots	  
	  
Stoomlocomotieven	  zijn	  kostbare	  machines.	  Die	  laat	  je	  niet	  buiten	  staan	  als	  het	  niet	  nodig	  is.	  
Bovendien	  is	  het	  prettig	  voor	  het	  personeel	  als	  het	  een	  beetje	  droog	  kan	  staan	  tijdens	  het	  onderhoud	  
van	  de	  machines	  of	  het	  opstoken	  van	  de	  locomotieven.	  De	  HESM	  had	  daarom	  drie	  locdepots	  
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gebouwd,	  waar	  het	  de	  machines	  kon	  stallen.	  Die	  stonden	  heel	  strategisch	  op	  de	  drie	  grote	  
knooppunten.	  

Er	  was	  er	  één	  neergezet	  in	  
Hoofddorp,	  waar	  de	  lijnen	  Haarlem-‐
Aalsmeer	  en	  Hoofddorp-‐Leiden	  
bijeenkwamen,	  één	  in	  Aalsmeer,	  
waar	  de	  lijnen	  Amsterdam-‐Aalsmeer,	  
Aalsmeer-‐Haarlem	  en	  Aalsmeer-‐
Nieuwersluis	  elkaar	  troffen	  en	  één	  in	  
Uithoorn,	  waar	  Aalsmeer-‐
Nieuwersluis	  en	  Uithoorn-‐Alphen	  aan	  
de	  Rijn	  samen	  kwamen.	  Prima	  
geregeld	  dus.	  Er	  was	  alleen	  één	  
nadeel:	  de	  drie	  locdepots	  lagen	  maar	  
net	  vijftien	  kilometer	  uit	  elkaar.	  En	  

dat	  op	  een	  spoorwegnet	  van	  110	  kilometer.	  Het	  was	  allemaal	  een	  beetje	  samengeklonterd.	  
Hoewel	  ze	  een	  eigen	  standplaats	  hadden,	  waren	  de	  locomotieven	  niet	  aan	  een	  eigen	  gebied	  
gebonden.	  Volgens	  Russer	  waaierden	  de	  machines	  over	  het	  hele	  net	  uit.	  Hoofddorpse	  locomotieven	  
reden	  naar	  Alphen,	  Aalsmeerse	  rangeerden	  in	  Ter	  Aar	  en	  Uithoornse	  machines	  deden	  hun	  werk	  in	  
Haarlem.	  Maar	  uiteindelijk	  keerden	  ze	  allemaal	  weer	  terug	  in	  de	  drie	  loodsen.	  

Hoofddorp	  en	  Uithoorn	  waren	  de	  grootste	  depots.	  Aalsmeer	  had	  het	  kleinste,	  wat	  opmerkelijk	  was	  
want	  dit	  station	  was	  het	  hart	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen.	  Na	  de	  opheffing	  van	  de	  westelijke	  
takken	  van	  het	  spoornet,	  schrapten	  de	  spoorwegmaatschappij	  Aalsmeer	  als	  zelfstandig	  depot.	  Ze	  
concentreerden	  alles	  zo	  veel	  mogelijk	  in	  Uithoorn.	  De	  loods	  in	  Aalsmeer	  bleef	  slechts	  in	  gebruik	  als	  
dependance.	  Tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  sloot	  het	  Aalsmeerse	  depot	  voorgoed.	  
Geen	  van	  de	  locdepots	  -‐	  mooie,	  zij	  het	  wat	  industrieel	  ogende	  gebouwen	  -‐	  is	  bewaard	  gebleven.	  	  

9b	  Een	  rustig	  leven	  
	  
De	  lijnen	  waren	  weinig	  populair	  bij	  de	  reizigers,	  maar	  ook	  sommige	  werknemers	  gingen	  er	  niet	  graag	  
aan	  de	  slag.	  De	  spoorwegen	  betaalden	  in	  die	  tijd	  niet	  alleen	  naar	  functie,	  maar	  ook	  naar	  woonplaats.	  
De	  grote	  steden	  leverden	  een	  'eersteklas'-‐salaris	  op,	  de	  middelgrote	  steden	  een	  'tweedeklas'-‐	  en	  de	  
kleine	  dorpen	  een	  'derdeklas'-‐loon.	  De	  maatschappijen	  deden	  dat	  in	  wetenschap	  dat	  het	  leven	  in	  de	  
grote	  stad	  duurder	  was	  dan	  op	  het	  platteland.	  Omdat	  ook	  het	  aantal	  kilometers	  dat	  ze	  reden	  vrij	  laag	  
was,	  waardoor	  de	  hoogte	  van	  de	  premies	  ook	  niet	  om	  naar	  huis	  te	  schrijven	  was,	  was	  een	  station	  als	  
Uithoorn	  niet	  de	  meest	  favoriete	  werkplek	  voor	  machinisten.	  Iemand	  met	  ambitie	  probeerde	  zo	  snel	  
mogelijk	  weg	  te	  komen.	  
Toch	  had	  het	  werk	  in	  dat	  soort	  plaatsen	  ook	  wel	  weer	  zijn	  charmes.	  Volgens	  Hans	  Kaas	  in	  zijn	  stuk	  
over	  depot	  Uithoorn	  in	  Railmagazine	  136	  namen	  veel	  werknemers	  het	  lagere	  salaris	  voor	  lief	  in	  ruil	  
voor	  een	  rustig	  bestaan.	  Het	  toekomstperspectief	  was	  niet	  geweldig,	  want	  er	  gingen	  steeds	  weer	  
verhalen	  dat	  de	  lijnen	  werden	  opgedoekt.	  Maar	  voor	  zo	  lang	  het	  duurde	  was	  het	  een	  relaxte	  baan.	  Er	  
waren	  geen	  nachtdiensten,	  er	  was	  weinig	  verkeer,	  er	  waren	  weinig	  seinen	  die	  bediend	  hoefden	  te	  
worden	  en	  het	  stoken	  van	  de	  kleine	  lokaalmachines	  stelde	  naar	  verhouding	  weinig	  voor.	  
En	  passagiers	  hadden	  ze	  ook	  al	  nauwelijks.	  Wat	  wil	  een	  rustig	  mens	  nog	  meer?	  



9	  
	  

	  
9c	  Tapas	  eten	  bij	  de	  stationschef	  

	  
Station	  Uithoorn	  is	  het	  bekijken	  meer	  dan	  waard.	  Het	  is	  
historisch,	  interessant	  en	  gezellig	  bovendien.	  Het	  
gebouw	  is	  sinds	  een	  jaar	  of	  veertien,	  vijftien	  het	  
onderkomen	  van	  restaurant/grand	  café	  Het	  Oude	  
Spoorhuis	  en	  de	  inrichters	  hebben	  hun	  best	  gedaan	  om	  
het	  er	  zo	  knus	  mogelijk	  te	  maken.	  De	  bezoekers	  komen	  
er	  immers	  om	  een	  vorkje	  te	  prikken,	  niet	  om	  oude	  
HESM-‐gebouwen	  te	  bewonderen.	  Dat	  het	  restaurant	  
ooit	  een	  station	  is	  geweest,	  hebben	  ze	  echter	  niet	  
proberen	  te	  verdoezelen.	  Integendeel,	  zelfs.	  
De	  naam	  is	  natuurlijk	  al	  een	  eerste	  aanwijzing	  dat	  het	  
gebouw	  een	  spoorverleden	  heeft.	  De	  oude	  
rangeerlocomotief	  naast	  de	  ingang	  een	  duidelijke	  
tweede.	  Maar	  ook	  na	  binnenkomst	  vliegen	  de	  hints	  de	  
bezoeker	  om	  de	  oren.	  Nou	  ja	  hints,	  de	  grote	  
muurschilderingen	  van	  treintaferelen	  in	  het	  tot	  bar	  
omgebouwde	  kantoortje	  van	  de	  stationschef	  zijn	  

nauwelijks	  subtiele	  vingerwijzingen	  te	  noemen.	  Ook	  in	  de	  restaurantruimtes	  –	  de	  oude	  
goederenloods,	  de	  wachtkamer	  en	  de	  stationsentree	  –	  breekt	  een	  bezoeker	  nog	  net	  niet	  zijn	  nek	  
over	  de	  spoorattributen.	  Aan	  de	  muren	  hangen	  talloze	  bordjes	  met	  aanwijzingen	  van	  de	  NS,	  zoals	  'Op	  
dit	  punt	  moet	  u	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  een	  geldig	  vervoersbewijs',	  perronnummers,	  
bestemmingsbordjes	  (Zandvoort	  aan	  Zee	  –	  Köln),	  bagagerekken	  met	  koffers	  en	  noem	  maar	  op.	  In	  een	  
van	  de	  hoeken	  staat	  een	  paspop	  met	  conducteuruniform	  en	  bij	  enkele	  tafeltjes	  zijn	  ouderwetse	  
treinbanken	  neergezet.	  Aan	  de	  muren	  hangen	  verder	  tientallen	  foto's	  van	  fraaie	  stukjes	  Holland	  in	  
een	  mooi,	  strak,	  enigszins	  afgerond	  metalen	  lijstje.	  Op	  het	  eerste	  gezicht	  hebben	  die	  natuurlijk	  niets	  
met	  het	  spoor	  te	  maken,	  maar	  vooral	  de	  oudere	  restaurantbezoekers	  zullen	  ze	  herkennen	  als	  de	  
plaatjes	  die	  vroeger	  aan	  de	  tussenwanden	  van	  de	  trein	  waren	  geschroefd.	  
Tussen	  al	  ludieke	  verwijzingen	  naar	  de	  trein	  zijn	  er	  nog	  opvallend	  veel	  originele	  details	  van	  het	  
station	  zelf	  te	  zien.	  Als	  een	  bezoeker	  even	  alle	  tafels	  en	  stoelen	  wegdenkt,	  staat	  hij	  gewoon	  weer	  in	  
de	  oude	  goederenloods.	  De	  schuifdeuren	  aan	  voor-‐	  en	  achterkant	  en	  het	  grote	  schuifraam	  waardoor	  
reizigers	  hun	  bagage	  konden	  afgeven,	  zien	  er	  nog	  authentiek	  uit.	  Het	  station	  is	  een	  beetje	  
bruingerookt	  –	  het	  is	  wellicht	  sinds	  1	  juli	  2008	  niet	  meer	  gewit	  –	  maar	  onder	  die	  aanslag	  zijn	  de	  
versieringen	  van	  het	  gestuukte	  plafond	  nog	  altijd	  te	  zien.	  
Hetzelfde	  geldt	  voor	  het	  voormalige	  wachtlokaal.	  Schouw,	  plafond,	  deuren	  en	  ramen:	  het	  ziet	  er	  
allemaal	  nog	  even	  origineel	  uit.	  Zelfs	  de	  houten	  bankjes	  langs	  de	  muur	  zijn	  nog	  terug	  te	  vinden.	  Ze	  
doen	  nu	  dienst	  als	  zitplek	  bij	  enkele	  tafels.	  
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9d	  Slappe	  verhalen	  

Dat	  ze	  de	  lijnen	  op	  sommige	  plaatsen	  op	  blubber	  aanlegden,	  wisten	  de	  spoorbouwers	  wel.	  De	  lijnen	  
waren	  dwars	  door	  enkele	  veengebieden	  gepland.	  Maar	  dat	  de	  ondergrond	  daar	  uit	  zúlke	  smurrie	  
bestond,	  dat	  was	  ook	  voor	  de	  grondwerkers	  schrikken.	  

De	  gebruikelijke	  aanpak	  in	  veengebieden	  was	  bouwen	  op	  cunet:	  het	  veen	  weggraven	  tot	  er	  iets	  van	  
klei	  of,	  nog	  beter,	  zand	  bloot	  kwam	  te	  liggen.	  In	  de	  uitgegraven	  strook	  werden	  dan	  grote	  
hoeveelheden	  zand	  gestort	  waarover	  later	  het	  spoor	  werd	  aangelegd.	  

Op	  een	  paar	  plaatsen	  bleek	  onder	  het	  veen	  echter	  slappe	  blauwe	  klei	  te	  liggen	  dat	  zich	  gemakkelijk	  
door	  het	  zand	  opzij	  liet	  persen.	  Daardoor	  scheurde	  de	  veenlaag	  naast	  het	  spoor	  open,	  dat	  vervolgens	  
de	  spoorsloten	  dichtdrukte.	  Jan	  Rijpkema	  beschrijft	  in	  zijn	  scriptie	  over	  de	  aanleg	  van	  de	  
Haarlemmermeerlijnen	  dat	  het	  nieuw	  gestorte	  zand	  hele	  stukken	  van	  de	  berm	  naast	  het	  spoor	  
opdrukte	  en	  omkeerde.	  Soms	  vervormde	  de	  spoorbaan	  zelfs	  een	  eind	  verderop	  nog	  hele	  stukken	  
land.	  

Al	  die	  verzakkingen	  brachten	  een	  hoop	  extra	  werk	  met	  zich	  mee,	  want	  de	  spoorwegmaatschappij	  
moest	  die	  dichtgeperste	  sloten	  weer	  opengraven.	  Het	  betekende	  extra	  kosten,	  want	  er	  moest	  nog	  
meer	  zand	  worden	  aangevoerd,	  en	  het	  leidde	  tot	  enorme	  vertragingen.	  De	  opnieuw	  opgehoogde	  
treinbanen	  konden	  namelijk	  niet	  meteen	  worden	  gebruikt.	  Ze	  moesten	  eerst	  weer	  ‘zetten’:	  inklinken	  
en	  tot	  rust	  komen.	  En	  als	  het	  zaakje	  vervolgens	  alsnog	  ging	  verzakken,	  moest	  er	  nog	  meer	  zand	  bij	  
dat	  daarna	  weer	  moest	  zetten.	  Dat	  leidde	  op	  enkele	  plaatsen	  tot	  een	  oponthoud	  van	  wel	  twee	  jaar.	  

Volgens	  Rijpkema	  was	  het	  onder	  meer	  rond	  Leiden	  en	  Rijpwetering,	  tussen	  Aarlanderveen	  en	  
Nieuwkoop	  en	  nabij	  Uithoorn	  een	  slappe	  bedoening.	  Ook	  rond	  Wilnis	  konden	  de	  grondwerkers	  wel	  
zand	  blijven	  storten,	  al	  was	  naast	  een	  zachte	  bodem	  ook	  nog	  een	  ander	  fenomeen	  aan	  het	  werk.	  In	  
Wilnis:	  van	  Vroeger	  en	  Nu	  staat	  de	  anekdote	  dat	  het	  zand	  dat	  op	  het	  spoor	  werd	  gestort,	  langzaam	  
verdween	  en	  enkele	  honderden	  meters	  verder	  weer	  boven	  kwam	  aan	  de	  Mijdrechtse	  Dwarsweg.	  
Ondergrondse	  kwelgangen	  hadden	  het	  over	  die	  afstand	  meegenomen.	  
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Bij	  de	  bouw	  van	  station	  Uithoorn	  waren	  de	  tegenvallers	  door	  de	  slappe	  ondergrond	  ook	  enorm.	  Na	  
de	  heiwerkzaamheden	  voor	  de	  remise	  waren	  26	  palen	  niet	  meer	  terug	  te	  vinden.	  Ze	  waren	  afgeknapt	  
of	  in	  de	  diepte	  verdwenen.	  Het	  station	  zelf	  bleef	  scheuren	  tijdens	  de	  bouw,	  zo	  erg	  dat	  de	  aannemer	  
een	  deel	  van	  de	  fundering	  weer	  moest	  afbreken.	  Nadat	  het	  met	  extra	  palen	  was	  verstevigd,	  kon	  de	  
bouw	  weer	  verder.	  

INZET	  10	  –	  Uithoorn-‐Amstelhoek	  
	  
De	  brug	  die	  niet	  over	  zich	  liet	  lopen	  
	  

In	  november	  1937	  stuurde	  de	  politie	  van	  
Uithoorn	  een	  zorgelijke	  mededeling	  aan	  
burgemeester	  en	  wethouders.	  Grote	  
groepen	  arbeiders	  en	  scholieren	  waagden	  
in	  tjokvolle	  roeiboten	  de	  oversteek	  over	  de	  
Amstel.	  Prima	  te	  doen	  op	  mooie	  
zomerdagen,	  maar	  tijdens	  stormachtig	  
weer	  zag	  het	  er	  toch	  wel	  wat	  angstig	  uit.	  
Konden	  B	  en	  W	  er	  bij	  de	  gemeente	  
Mijdrecht	  niet	  op	  aandringen	  om	  de	  
spoorbrug	  voor	  voetgangers	  open	  te	  
stellen?	  Dat	  moest	  prima	  kunnen,	  meldde	  
de	  politie	  in	  zo	  veel	  woorden.	  Sinds	  de	  

opheffing	  van	  het	  tracé	  Uithoorn-‐Alphen	  aan	  den	  Rijn	  in	  1936	  werd	  één	  van	  de	  twee	  sporen	  namelijk	  
niet	  of	  nauwelijks	  meer	  gebruikt.	  
Burgemeester	  en	  wethouders	  dachten	  enkele	  maanden	  na	  over	  het	  verzoek,	  maar	  gingen	  er	  niet	  op	  
in.	  In	  tegendeel:	  ze	  stuurden	  de	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  in	  februari	  1938	  een	  brief	  met	  het	  
dringende	  verzoek	  het	  toezicht	  op	  de	  spoorbrug	  te	  verbeteren.	  De	  gemeentebestuurders	  hadden	  er	  
namelijk	  verschillende	  keren	  wandelaars	  op	  gezien,	  zo	  verklapten	  ze	  aan	  de	  NS.	  
Na	  er	  een	  paar	  weken	  nóg	  dieper	  over	  te	  hebben	  nagedacht,	  toonden	  B	  en	  W	  zich	  iets	  milder,	  zo	  
blijkt	  uit	  een	  historisch	  verhaal	  over	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  in	  het	  blad	  Railhobby.	  Het	  Uithoornse	  
gemeentebestuur	  wilde	  nog	  steeds	  niet	  dat	  Jan	  en	  alleman	  via	  de	  spoorbrug	  de	  Amstel	  over	  zouden	  
komen,	  maar	  het	  vroeg	  de	  NS	  wel	  toestemming	  om	  er	  geneesheren,	  vroedvrouwen,	  verpleegsters	  en	  
postbodes	  op	  toe	  te	  laten.	  Kennelijk	  waren	  dat	  de	  beroepsgroepen	  die	  in	  de	  ogen	  van	  het	  
gemeentebestuur	  zo	  snel	  mogelijk	  heen	  en	  weer	  moesten	  kunnen	  reizen.	  
	  
Na	  de	  oorlog	  begonnen	  de	  arbeiders	  zich	  te	  roeren.	  Waarom	  mochten	  dokters	  en	  verpleegsters	  wel	  
over	  het	  spoor	  en	  zij	  niet?	  Het	  gemeentebestuur	  van	  Mijdrecht	  was	  gevoelig	  voor	  dit	  standpunt	  en	  
vroeg	  Uithoorn	  begin	  1947	  of	  ze	  mee	  wilde	  werken	  aan	  een	  oplossing.	  Nadat	  het	  verzoek	  een	  klein	  
jaartje	  bij	  de	  gemeente	  had	  gelegen	  –	  ook	  simpele	  vragen	  verdienden	  een	  uitgebreide	  en	  zorgvuldige	  
behandeling	  –	  stuurde	  Uithoorn	  het	  door	  naar	  de	  NS.	  Die	  vonden	  het	  best,	  als	  de	  gemeenten	  de	  
kosten	  voor	  de	  noodzakelijke	  hekken	  betaalden:	  in	  totaal	  5000	  gulden.	  Mijdrecht	  vond	  het	  geen	  
punt,	  maar	  Uithoorn	  schrok	  zich	  kennelijk	  rot	  van	  de	  kosten.	  In	  1948	  liet	  het	  de	  buurgemeente	  weten	  
dat	  de	  spoorbrug	  door	  het	  geringe	  spoorverkeer	  meestal	  open	  stond	  en	  dus	  nauwelijks	  betekenis	  
had	  voor	  het	  verkeer	  tussen	  de	  beide	  oevers.	  Het	  vervoersprobleem	  had	  volgens	  haar	  sowieso	  
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nauwelijks	  iets	  om	  het	  lijf.	  Met	  andere	  woorden:	  Uithoorn	  voelde	  er	  weinig	  voor	  om	  2500	  gulden	  op	  
tafel	  te	  leggen.	  
Daar	  moet,	  ter	  verdediging	  van	  het	  Uithoornse	  gemeentebestuur	  bij	  worden	  gezegd	  dat	  er	  een	  
andere	  brug	  over	  de	  Amstel	  lag.	  Dat	  veel	  bewoners	  daar	  geen	  gebruik	  van	  maakten,	  is	  ook	  weer	  
begrijpelijk.	  De	  brug	  lag	  een	  stuk	  verder	  weg.	  Bovendien	  was	  het	  aanvankelijk	  een	  tolbrug.	  En	  een	  
beetje	  Hollander	  trekt	  niet	  graag	  zijn	  portemonnee	  voor	  iets	  wat	  ergens	  anders	  gratis	  beschikbaar	  is.	  
Vijftig	  jaar	  na	  de	  weigering	  van	  Uithoorn	  werd	  de	  spoorbrug	  heropend	  als	  busbaan.	  Een	  uitkomst	  
opnieuw	  voor	  het	  openbaar	  vervoer	  tussen	  Uithoorn	  en	  Mijdrecht.	  Maar	  voetgangers	  hebben	  er	  ook	  
nu	  nog	  steeds	  niets	  te	  zoeken.	  
	  
INZET	  11	  -‐	  Mijdrecht	  
	  
De	  huissloper	  van	  de	  Nederlandse	  Spoorwegen	  
	  
Het	  oude	  emplacement	  van	  station	  Mijdrecht	  moet	  voor	  een	  beetje	  spoorliefhebber	  gewijde	  grond	  
zijn.	  Dit	  was	  de	  plaats	  waar	  vele,	  vele	  locomotieven,	  treinstellen	  en	  goederenwagons	  hun	  einde	  
vonden	  bij	  NS-‐huissloper	  Gebr.	  Koek.	  Aangevoerd	  via	  het	  laatst	  overgebleven	  tracé	  van	  de	  
Haarlemmermeerlijnen,	  werden	  de	  treinen	  in	  Mijdrecht	  in	  stukken	  getrokken,	  klein	  gesneden,	  
ontdaan	  van	  alles	  wat	  geen	  metaal	  was	  en	  afgevoerd.	  

Aannemings-‐	  en	  sloopbedrijf	  
Gebr.	  Koek	  werd	  eind	  jaren	  ’30	  
opgericht	  door	  vijf	  broers.	  
Weliswaar	  scheidden	  hun	  
wegen	  in	  1962,	  maar	  de	  Koek	  
die	  het	  bedrijf	  voortzette	  is	  het	  
‘gebr.’	  blijven	  koesteren	  in	  de	  
naam.	  De	  gebroeders	  hielden	  
zich	  aanvankelijk	  bezig	  met	  de	  
sloop	  van	  gebouwen,	  maar	  
dankzij	  contacten	  bij	  de	  NS	  
konden	  ze	  zich	  op	  een	  totaal	  
ander	  werkterrein	  storten:	  de	  

sloop	  van	  afgedankte	  stoomlocomotieven.	  
Ze	  huurden	  al	  voor	  de	  oorlog	  ruimte	  op	  het	  emplacement	  van	  station	  Mijdrecht	  van	  de	  NS.	  Maar	  
vooral	  na	  1945	  begonnen	  ze	  daar	  steeds	  grotere	  aantallen	  locomotieven,	  treinstellen	  en	  
goederenwagens	  te	  ontmantelen.	  Koek	  was	  niet	  het	  enige	  bedrijf	  dat	  dat	  deed,	  maar	  wel	  het	  
belangrijkste.	  In	  de	  hoogtijdagen	  ontmantelde	  het	  80	  treinstellen	  per	  jaar,	  goed	  voor	  duizenden	  
tonnen	  lucratief	  schroot.	  
	  
Het	  ontmantelen	  van	  treinen	  was	  in	  het	  begin	  vooral	  handwerk.	  Er	  waren	  kranen	  aanwezig,	  maar	  die	  
waren	  vooral	  bedoeld	  om	  de	  treinen	  op	  te	  lichten	  -‐	  waarna	  het	  onderstel	  er	  onder	  uit	  gereden	  kon	  
worden	  -‐	  en	  om	  te	  kieperen	  zodat	  de	  slopers	  het	  dak	  en	  de	  onderzijde	  makkelijker	  te	  lijf	  konden	  gaan	  
met	  hun	  snijbranders.	  
Later	  kregen	  ze	  hulpmiddelen,	  die	  het	  bedrijf	  zelf	  ontwikkelde.	  Monteur	  Co	  Broerse	  zette	  een	  scherp	  
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mes	  op	  een	  kraan	  waarmee	  de	  treinstellen	  vrij	  eenvoudig	  in	  stukken	  getrokken	  konden	  worden.	  	  
Het	  ‘afval’	  uit	  de	  treinen	  trok	  destijds	  flinke	  aantallen	  opkopers	  en	  treinliefhebbers	  naar	  Mijdrecht.	  
Vooral	  de	  zitbanken	  waren	  populair.	  Koek	  vertelde	  een	  verslaggever	  van	  het	  Utrechts	  Nieuwsblad	  
dat	  hij	  dat	  soort	  verkoop	  eigenlijk	  helemaal	  niet	  zag	  zitten.	  ,,	  Zo´n	  bank	  zit	  vast	  aan	  de	  wand	  en	  het	  is	  
een	  boel	  werk	  om	  hem	  er	  heel	  uit	  te	  halen.	  Bovendien	  heeft	  zo’n	  bank	  maar	  aan	  een	  kant	  een	  
leuning.	  Nee,	  ik	  wil	  die	  verkoop	  niet	  stimuleren’’,	  mopperde	  hij	  in	  het	  interview.	  
Oud-‐werknemer	  Antoon	  Griffioen	  had	  er	  echter	  wel	  plezier	  in.	  ,,Ze	  wilden	  alles	  wel	  hebben.	  Het	  
gekst	  wat	  ik	  heb	  meegemaakt,	  was	  een	  kerel	  die	  een	  complete	  cabine	  wilde	  hebben	  van	  een	  trein.	  
Die	  hebben	  we	  er	  netjes	  voor	  hem	  afgesneden	  en	  in	  stukken	  gezaagd,	  want	  anders	  was	  hij	  niet	  te	  
vervoeren	  natuurlijk.	  Hij	  schijnt	  die	  cabine	  in	  zijn	  huis	  in	  Amsterdam	  weer	  helemaal	  in	  elkaar	  gezet	  te	  
hebben.’	  

Koek	  was	  een	  van	  de	  belangrijke	  klanten	  van	  het	  laatst	  overgebleven	  stukje	  spoor	  en	  gebruikte	  dat	  
ook	  optimaal.	  In	  de	  jaren	  ’60	  en	  ’70	  reden	  talloze	  combinaties	  zijn	  terrein	  op.	  Begin	  jaren	  ’80	  kwam	  
daar	  de	  klad	  in.	  De	  schrootprijs	  was	  niet	  meer	  wat	  die	  geweest	  is	  en	  de	  Hoogovens	  zaten,	  midden	  in	  
de	  recessie	  van	  toen,	  steeds	  minder	  te	  wachten	  op	  het	  oud	  ijzer	  van	  Koek.	  Bovendien	  waren	  de	  
treinen	  die	  toen	  werden	  afgedankt	  geen	  feest	  voor	  een	  sloper.	  Ze	  bevatten	  veel	  kunststof	  en	  hout,	  
materialen	  die	  hij	  sinds	  midden	  jaren	  ’70	  niet	  meer	  mocht	  en	  wilde	  verbranden	  op	  zijn	  terrein.	  ,,Daar	  
word	  je	  niet	  vet	  van’’,	  concludeerde	  Koek	  in	  1983	  somber.	  
Het	  slopen	  van	  treinen	  bleek	  ook	  steeds	  ingewikkelder.	  ,,Asbest	  werd	  in	  de	  jaren	  '60	  en	  '70	  nog	  niet	  
als	  een	  probleem	  gezien.	  In	  de	  jaren	  '80	  wel.	  Uitgerekend	  in	  die	  tijd	  werden	  er	  treinen	  voor	  sloop	  
aangeboden	  waarvan	  de	  wanden	  waren	  bekleed	  met	  grote	  hoeveelheden	  blauwe	  asbest.	  In	  
Haarlem,	  en	  later	  in	  Amsterdam,	  waren	  de	  NS	  soms	  een	  week	  per	  trein	  kwijt	  om	  dat	  spul	  te	  
verwijderen.	  Daardoor	  werd	  er	  veel	  minder	  sloopmaterieel	  aangeboden.''	  
	  
Na	  de	  sluiting	  van	  het	  spoor	  in	  1986	  verplaatste	  Koek	  een	  deel	  van	  zijn	  activiteiten	  naar	  Hollandia	  in	  
de	  Amsterdamse	  Westhaven.	  Daar	  werden	  nog	  lange	  tijd	  treinen	  gesloopt.	  Maar	  de	  status	  als	  
‘huissloper’	  van	  de	  NS	  was	  Koek	  nu	  wel	  kwijt.	  In	  Mijdrecht	  ging	  het	  bedrijf	  verder	  als	  gewoon	  
sloopbedrijf,	  hoewel	  het	  op	  die	  plek	  een	  enkele	  keer	  nog	  onderdelen	  van	  locomotieven	  uit	  elkaar	  
haalde.	  In	  2002	  beëindigde	  het	  bedrijf	  zijn	  activiteiten	  op	  het	  oude	  emplacement	  definitief	  nadat	  de	  
NS	  de	  huur	  hadden	  opgezegd.	  
	  
Wie	  hoopt	  nog	  wat	  oude	  spoorspullen	  op	  het	  verlaten	  terrein	  te	  vinden,	  zal	  flink	  moeten	  spitten.	  Het	  
emplacement	  bleek	  na	  een	  bodemonderzoek	  zwaar	  verontreinigd	  met	  olie,	  PAK’s,	  zware	  metalen,	  
bouw-‐	  en	  sloopafval	  en	  heel	  veel	  asbest.	  Het	  terrein	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  tot	  een	  meter	  diep	  
afgegraven	  -‐	  wat	  in	  totaal	  ruim	  20.000	  ton	  asbesthoudende	  grond,	  1000	  ton	  vervuild	  slib	  en	  7000	  ton	  
puin	  opleverde	  –	  en	  opgevuld	  met	  schoon	  zand.	  
	  
De	  schoonmaak	  betekende	  het	  einde	  van	  Gebr.	  Koek	  als	  groot	  sloopbedrijf.	  Nico	  Koek	  verkocht	  
station	  Mijdrecht	  en	  de	  grond	  die	  hij	  in	  bezit	  had	  aan	  de	  gemeente	  De	  Ronde	  Venen	  om	  zijn	  bijdrage	  
aan	  de	  sanering	  te	  kunnen	  betalen.	  Hij	  had	  echter	  geen	  geld	  meer	  om	  het	  bedrijf	  met	  personeel	  te	  
kunnen	  voortzetten.	  Hoewel	  hij	  meebetaalde	  aan	  de	  schoonmaak,	  vindt	  hij	  niet	  dat	  Gebr.	  Koek	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  vervuiling.	  ,,We	  hebben	  ons	  al	  die	  jaren	  netjes	  aan	  de	  voorschriften	  
gehouden.	  We	  waren	  zelfs	  een	  van	  de	  eerste	  bedrijven	  in	  Nederland	  die	  een	  betonnen	  vloer	  lieten	  
storten	  zodat	  er	  geen	  rommel	  de	  bodem	  meer	  inliep.	  De	  NS	  leverden	  ons	  de	  treinstellen	  en	  alle	  troep	  
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die	  er	  in	  zat.	  Er	  is	  inderdaad	  heel	  wat	  asbest	  vrij	  gekomen,	  maar	  niemand	  wist	  in	  die	  tijd	  dat	  dat	  spul	  
schadelijk	  is.''	  
Gebr.	  Koek	  bestaat	  nog	  steeds.	  Het	  is	  nu	  een	  eenmans-‐recyclingbedrijf,	  gevestigd	  in	  De	  Kwakel.	  
	  
INZET	  12	  -‐	  Wilnis	  
	  
De	  draaikonten	  van	  Wilnis	  
	  
Het	  gaat	  misschien	  wat	  ver	  om	  te	  stellen	  dat	  de	  gemeente	  Wilnis	  de	  aanleg	  van	  het	  spoor	  
eigenhandig	  jaren	  heeft	  opgehouden,	  maar	  de	  directie	  van	  de	  HESM	  moet	  af	  en	  toe	  knetterende	  
hoofdpijn	  van	  die	  lui	  uit	  de	  polder	  hebben	  gekregen.	  In	  1903,	  toen	  de	  plannenmakerij	  nog	  in	  volle	  
gang	  was,	  meldde	  wethouder	  W.	  van	  Sevenhoven	  van	  Wilnis	  dat	  zijn	  gemeente	  het	  voorgestelde	  
tracé	  niet	  zo	  zag	  zitten.	  In	  plaats	  van	  langs	  de	  Driehuizer	  Dwarstocht,	  zoals	  de	  HESM	  in	  zijn	  schetsen	  
had	  voorgesteld,	  zag	  Wilnis	  het	  spoor	  liever	  langs	  de	  Molmweg	  lopen.	  	  

De	  directie	  van	  de	  spoorwegmaatschappij	  beloofde	  er	  naar	  te	  kijken.	  Wilnis	  zou	  10.000	  gulden	  
meebetalen	  aan	  de	  aanleg	  en	  had	  dus	  wat	  in	  de	  melk	  te	  brokkelen.	  Alleen,	  toen	  de	  HESM-‐mannen	  
zich	  op	  kantoor	  nog	  eens	  over	  de	  kaarten	  bogen,	  konden	  ze	  de	  Molmweg	  nergens	  vinden.	  Dat	  klopte	  
ook,	  erkende	  het	  college	  van	  Wilnis	  nadat	  het	  om	  opheldering	  was	  gevraagd.	  De	  Molmweg	  stond	  
inderdaad	  op	  geen	  enkele	  kaart.	  Maakt	  ook	  niet	  uit,	  lieten	  ze	  er	  onmiddellijk	  op	  volgen.	  Ze	  hadden	  er	  
nog	  eens	  over	  nagedacht	  en	  vonden	  hun	  eigen	  voorstel	  maar	  niets.	  Het	  zou	  te	  veel	  land	  
versnipperen,	  de	  onteigening	  was	  erg	  duur	  en	  de	  spoorlijn	  zou	  bovendien	  500	  meter	  langer	  worden,	  
zo	  staat	  beschreven	  in	  het	  boek	  ‘Van	  Wildernis	  tot	  Ronde	  Venen’.	  
In	  plaats	  van	  de	  kennelijk	  alleen	  bij	  de	  plaatselijke	  bevolking	  bekende	  Molmweg,	  mocht	  de	  nieuwe	  
lijn	  van	  het	  college	  toch	  langs	  Driehuizer	  Dwarstocht	  lopen.	  Op	  één	  voorwaarde:	  na	  die	  Dwarstocht	  
moest	  het	  spoor	  in	  een	  rechte	  lijn	  naar	  De	  Schans	  gaan.	  Dat	  was	  beter	  voor	  de	  handel,	  geloofde	  het	  
college.	  
Ook	  die	  keuze	  wekte	  enige	  verwondering	  bij	  de	  HESM-‐directeuren.	  De	  Schans	  is	  een	  punt	  tussen	  de	  
Demmerik	  en	  Donkereind,	  bij	  het	  kruispunt	  met	  de	  Ter	  Aasche	  Zuwe.	  Het	  is	  tegenwoordig	  een	  heel	  
rustige	  plek.	  En	  een	  eeuw	  geleden	  kon	  je	  er	  helemaal	  een	  kanon	  afschieten,	  dus	  wat	  moesten	  ze	  daar	  
met	  een	  spoorverbinding?	  Maar	  goed,	  deze	  keer	  kon	  de	  HESM	  de	  plek	  in	  elk	  geval	  op	  de	  kaart	  terug	  
vinden.	  Er	  was	  dus	  enige	  vooruitgang.	  
Wat	  precies	  de	  diepere	  bedoelingen	  waren	  van	  het	  bestuur	  van	  Wilnis	  om	  uitgerekend	  met	  deze	  plek	  
op	  de	  proppen	  te	  komen,	  is	  niet	  bekend.	  Kennelijk	  wisten	  burgemeester	  en	  wethouders	  het	  zelf	  ook	  
niet	  goed,	  want	  toen	  ze	  hoorden	  dat	  Vinkeveen	  het	  spoor	  een	  stuk	  noordelijker	  via	  de	  Demmerik	  
wilde	  laten	  lopen,	  lieten	  ze	  De	  Schans	  snel	  vallen.	  
Eind	  goed,	  al	  goed?	  Nou	  nee,	  want	  een	  paar	  jaar	  later,	  in	  1906,	  keek	  het	  college	  van	  Wilnis	  toch	  nog	  
een	  keer	  naar	  de	  kaarten.	  Tot	  ontzetting	  van	  de	  Hollandsche	  Electrische	  Spoorweg-‐Maatschappij	  
besloten	  B	  en	  W	  het	  weer	  eens	  over	  een	  andere	  boeg	  te	  gooien.	  Het	  spoor	  kwam	  toch	  wel	  erg	  ver	  
van	  de	  bebouwde	  kom	  van	  Wilnis	  te	  liggen,	  bedachten	  de	  bestuurders.	  Kon	  het	  toch	  niet	  langs	  de	  
benedenberm	  van	  de	  Ringdijk	  van	  polder	  Groot-‐Mijdrecht	  lopen?	  Wat	  trouwens	  ongeveer	  het	  
Molmweg-‐tracé	  was	  waarmee	  wethouder	  Van	  Sevenhoven	  destijds	  op	  pad	  was	  gegaan.	  
Nu	  begonnen	  de	  buren	  te	  klagen.	  Het	  gemeentebestuur	  van	  Mijdrecht	  vroeg	  Wilnis	  van	  zijn	  plan	  af	  
te	  zien.	  Het	  maakte	  de	  hele	  onderneming	  een	  stuk	  duurder.	  Het	  tracé	  via	  de	  Ringdijk	  zou	  20.000	  
gulden	  extra	  kosten,	  wat	  niet	  in	  verhouding	  stond	  tot	  de	  10.000	  gulden	  die	  Wilnis	  er	  voor	  had	  
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uitgetrokken.	  Bovendien	  had	  iedereen	  een	  beetje	  haast	  gekregen.	  Een	  paar	  jaar	  later,	  in	  1909,	  moest	  
de	  trein	  gaan	  rijden.	  Het	  was	  wel	  mooi	  zo.	  Men	  moest	  nu	  maar	  eens	  aan	  de	  slag.	  
Wilnis	  bond	  in.	  En	  zo	  kwam	  het	  spoor	  dus	  uiteindelijk	  langs	  de	  Driehuizer	  Dwarstocht	  te	  lopen	  en	  
kreeg	  Wilnis	  een	  station	  op	  grote	  afstand	  van	  de	  bebouwde	  kom.	  Een	  succes	  bleek	  het	  niet.	  Alleen	  
op	  zon-‐	  en	  feestdagen	  was	  er	  wat	  drukte,	  als	  Amsterdamse	  sportvissers	  met	  hun	  hengel	  naar	  de	  plas	  
Wilnis-‐Veldzijde	  trokken.	  Toen	  die	  halverwege	  de	  jaren	  ’20	  werd	  drooggemalen,	  bleef	  ook	  dat	  
publiek	  weg.	  Vlak	  voor	  de	  opheffing	  in	  1950,	  zo	  staat	  in	  ‘Van	  Wildernis	  tot	  Ronde	  Venen’	  te	  lezen,	  
trok	  de	  trein	  hooguit	  30	  tot	  70	  reizigers	  per	  dag.	  
Had	  het	  gemeentebestuur	  van	  Wilnis	  misschien	  toch	  wel	  gelijk	  gehad.	  

INZET	  13	  -‐	  Wilnis-‐Oukooperdijk	  
	  
Met	  dank	  aan	  Frank	  
	  
Google	  Maps	  is	  een	  fantastische	  website.	  Met	  een	  paar	  muisklikken	  en	  een	  beetje	  scrollen	  kan	  elke	  
plek	  ter	  wereld	  van	  achter	  het	  bureau	  worden	  bekeken.	  Maar	  ze	  kan	  een	  mens	  ook	  lelijk	  op	  het	  
verkeerde	  been	  zetten.	  De	  toegang	  tot	  het	  spoor	  voorbij	  Wilnis	  ziet	  er	  op	  de	  foto’s	  van	  Google	  Maps	  
een	  beetje	  onzeker	  uit.	  Een	  dun	  wit	  streepje	  over	  de	  spoorsloot	  doet	  vermoeden	  dat	  hier	  hooguit	  
een	  plank	  ligt.	  Over	  de	  staat	  van	  het	  ding	  is	  niets	  zinnigs	  te	  zeggen.	  Zo	  ver	  kunnen	  de	  luchtfoto’s	  nu	  
ook	  weer	  niet	  worden	  ingezoomd.	  
Wie	  zich	  vervolgens	  voor	  de	  zekerheid	  met	  lieslaarzen,	  polsstok	  of	  zwembroek	  bij	  het	  spoor	  
tegenover	  station	  Wilnis	  meldt,	  kijkt	  eerst	  teleurgesteld	  en	  vervolgens	  buitengewoon	  aangenaam	  
verrast	  op.	  De	  plank,	  of	  wat	  het	  ook	  geweest	  moge	  zijn,	  is	  weg.	  Wat	  er	  een	  eindje	  verderop	  langs	  het	  
spoor	  opeens	  wél	  staat,	  is	  een	  opvallend	  wit	  poortje.	  Op	  de	  panelen	  boven	  de	  ingang	  zijn	  de	  getallen	  
20	  en	  06	  geschilderd.	  Het	  blijkt	  een	  kunstwerk	  te	  zijn	  van	  Frank	  Bezemer.	  Het	  bestaat	  behalve	  de	  
panelen	  uit	  enkele	  informatieborden	  en…	  een	  bruggetje	  naar	  de	  spoordijk.	  Google	  is	  duidelijk	  al	  een	  
tijdje	  geleden	  met	  de	  camera	  over	  Wilnis	  gevlogen.	  
Hoewel	  enige	  andere	  kunstenaars	  met	  hun	  graffiti	  de	  teksten	  op	  de	  uitlegborden	  gedeeltelijk	  aan	  het	  
zicht	  hebben	  onttrokken,	  zijn	  die	  nog	  redelijk	  te	  volgen.	  Ze	  geven	  heel	  bondig	  informatie	  over	  de	  
spoorlijn,	  over	  Marickenland	  -‐	  het	  recreatiegebied	  dat	  hier	  moet	  komen	  -‐	  de	  bruggen	  in	  het	  gebied	  
en	  het	  verleden	  van	  droogmakerij	  Wilnis-‐Veldzijde.	  Binnen	  een	  paar	  minuten	  is	  de	  bezoeker	  
helemaal	  op	  de	  hoogte	  en	  kan	  hij	  zich	  op	  de	  Spoordijkroute	  storten,	  een	  tocht	  waarvan	  op	  de	  
uitlegborden	  een	  levengrote	  kaart	  en	  een	  uitgebreide	  routebeschrijving	  is	  te	  vinden.	  

Het	  is	  een	  pittige	  wandeling	  van	  een	  
kilometer	  of	  twaalf.	  Maar	  schrik	  niet.	  
Anders	  dan	  de	  naam	  doet	  vermoeden,	  gaat	  
maar	  een	  klein	  stukje	  over	  het	  oude	  spoor.	  
Maar	  dat	  is	  wel	  een	  heel	  genoeglijk	  pad.	  De	  
spoordijk,	  die	  hier	  en	  daar	  is	  voorzien	  van	  
vers	  grind,	  loopt	  dwars	  door	  een	  mooie,	  
groene	  veenpolder.	  Op	  gezette	  afstanden	  
zijn	  bankjes	  neergezet,	  zodat	  een	  
vermoeide	  wandelaar	  even	  de	  benen	  kan	  
strekken	  terwijl	  hij	  van	  het	  uitzicht	  geniet.	  
Vlak	  voor	  de	  Ringdijk	  blijkt	  een	  rijtje	  bielzen	  



16	  
	  

in	  uitstekende	  staat	  bewaard	  te	  zijn	  gebleven.	  Niet	  in	  horizontale	  stand	  weliswaar,	  maar	  in	  verticale.	  
Ze	  staan	  langs	  een	  veldje	  bij	  het	  spoor	  als	  een	  buitengewoon	  massieve	  schutting.	  Bij	  de	  Ringdijk	  
duiken	  er	  nog	  meer	  spoorrestanten	  op:	  de	  dubbele	  wachterwoning	  48	  en	  de	  oude	  ijzeren	  
ophaalbrug.	  Beide	  zijn	  niet	  helemaal	  of	  helemaal	  niet	  origineel.	  Wat	  er	  met	  wachterwoning	  48	  aan	  
de	  hand	  is,	  komt	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  aan	  de	  orde.	  De	  ophaalbrug	  is	  een	  replica	  van	  de	  oude	  
spoorbrug	  die	  in	  2006	  door	  de	  gemeente	  De	  Ronde	  Venen	  in	  de	  wandelroute	  is	  gelegd.	  Op	  de	  
originele	  bruggenhoofden,	  dat	  dan	  weer	  wel.	  
	  
INZET	  14	  -‐	  Wilnis	  

Een	  trein	  met	  één	  trouwe	  reiziger	  
	  
Verschillende	  kranten	  blikken	  in	  de	  zomer	  van	  1950	  vooruit	  op	  het	  afscheid	  van	  het	  personenvervoer	  
op	  de	  Haarlemmermeerlijnen.	  Die	  artikelen	  geven	  vaak	  een	  goed	  inzicht	  in	  de	  teloorgang	  van	  het	  
spoor.	  Er	  was	  niemand,	  nou	  goed,	  bijna	  niemand	  meer	  die	  er	  gebruik	  van	  maakte.	  In	  een	  knipsel	  uit	  
het	  archief	  van	  verzamelaar	  Herman	  van	  Soest	  wordt	  veehandelaar	  W.	  Lorreveld	  uit	  Wilnis	  geciteerd	  
die	  twintig	  jaar	  achter	  elkaar	  vanuit	  zijn	  woonplaats	  naar	  Nieuwersluis	  is	  gereisd.	  ,,De	  bus	  stopt	  voor	  
mijn	  deur,	  maar	  ik	  geef	  de	  voorkeur	  aan	  Bello’’,	  verklaarde	  de	  veehandelaar	  monter.	  

Hij	  was	  een	  van	  de	  weinigen.	  Verderop	  in	  het	  artikel	  noemt	  de	  verslaggever	  enkele	  cijfers	  over	  het	  
personenvervoer.	  ‘Het	  komt	  vaak	  voor	  dat	  ‘Bello’	  uit	  Nieuwersluis	  vertrekt	  en	  met	  vier	  personen	  zijn	  
slingerend	  pad	  opstuift:	  één	  reiziger,	  de	  conducteur,	  de	  machinist	  en	  een	  leerling-‐machinist!	  In	  de	  
maand	  Juli	  was	  de	  recordverkoop	  aan	  kaartjes	  het	  25-‐tal	  naar	  Wilnis,	  het	  laagterecord	  de	  drie	  
kaartjes	  naar	  Amstelveen.’	  

INZET	  15	  -‐	  Vinkeveen	  
	  
Hoe	  een	  dubbele	  woning	  weer	  in	  vorm	  kwam	  

	  
Toen	  Arnold	  Schuurman	  en	  Els	  van	  Beek	  ergens	  
in	  de	  jaren	  ’90	  met	  hun	  boot	  langs	  de	  oude	  
brugwachterwoning	  in	  Vinkeveen	  voeren,	  
verzuchtten	  ze:	  als	  we	  hier	  ooit	  eens	  konden	  
wonen.	  ,,We	  waren	  er	  meteen	  verliefd	  op’’,	  
zegt	  Schuurman	  een	  jaar	  of	  vijftien	  later	  aan	  de	  
keukentafel	  in	  dat	  spoorhuis.	  ,,Vooral	  op	  de	  
plek.	  De	  Ringdijk	  en	  de	  polders	  erachter…	  
prachtig.	  Niet	  op	  het	  huis,	  nee.	  Dat	  sloeg	  
helemaal	  nergens	  op.’’	  
	  
Spoorhuis	  48	  verkeerde	  destijds	  in	  een	  

bijzondere	  staat,	  om	  het	  voorzichtig	  te	  zeggen.	  Nadat	  de	  spoorlijn	  in	  1986	  was	  opgeheven,	  wilden	  de	  
NS	  de	  dubbele	  woning	  het	  liefst	  platgooien.	  Een	  van	  de	  woningen	  stond	  leeg,	  nieuwe	  huurders	  
waren	  er	  niet	  voor	  te	  vinden	  en	  de	  spoorwegen	  waren	  bang	  dat	  er	  krakers	  in	  zouden	  trekken.	  De	  
familie	  die	  in	  de	  andere	  helft	  woonde,	  de	  familie	  Van	  den	  Ende,	  weigerde	  echter	  te	  vertrekken.	  De	  
NS	  sloopten	  toen	  alvast	  maar	  de	  lege	  helft,	  in	  afwachting	  van	  wat	  er	  verder	  ging	  gebeuren.	  
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In	  die	  staat	  troffen	  Arnold	  Schuurman	  en	  Els	  van	  Beek	  het	  huis	  aan	  tijdens	  hun	  vaartochtje.	  ,,Het	  zag	  
er	  niet	  uit.	  Eén	  muur	  was	  dichtgetimmerd	  met	  rabatdelen.	  Het	  was	  ook	  verwaarloosd.	  De	  aanbouw	  
en	  de	  talloze	  schuren	  op	  het	  terrein	  waren	  helemaal	  vervallen’’,	  zegt	  Els	  van	  Beek.	  ,,Wat	  niet	  de	  
schuld	  was	  van	  de	  vorige	  bewoners’’,	  voegt	  Arnold	  Schuurman	  er	  snel	  aan	  toe.	  ,,Ze	  hebben	  gedaan	  
wat	  ze	  konden.	  Ze	  hadden	  gewoon	  niet	  de	  mogelijkheden	  om	  het	  grondig	  aan	  te	  pakken.’’	  
Arnold	  Schuurman	  en	  Els	  van	  Beek	  kochten	  het	  pand	  	  in	  2004.	  Wat	  ze	  met	  de	  woning	  moesten	  doen,	  
was	  meteen	  al	  duidelijk.	  Arnold	  Schuurman:	  ,,De	  gemeente	  had	  het	  huis	  tot	  monument	  verklaard.	  
Dat	  betekende	  dat	  we	  het	  niet	  plat	  mochten	  gooien,	  als	  we	  dat	  al	  hadden	  gewild.	  Bovendien	  
moesten	  we	  het	  in	  de	  stijl	  van	  het	  spoorhuis	  herbouwen.’’	  
Het	  echtpaar	  achterhaalde	  de	  originele	  bouwtekeningen	  van	  het	  huis	  en	  keek	  in	  de	  omgeving	  naar	  
vergelijkbare	  spoorwoningen.	  Ze	  hebben	  hun	  best	  gedaan	  om	  de	  gesloopte	  helft	  van	  de	  dubbele	  
woning	  zo	  authentiek	  mogelijk	  te	  herbouwen.	  ,,De	  ramen	  zitten	  op	  exact	  dezelfde	  plaats	  en	  zijn	  
precies	  even	  groot	  als	  de	  originele.	  Ook	  de	  donkere	  rollaag	  boven	  de	  ramen	  hebben	  we	  zo	  
nauwkeurig	  mogelijk	  overgenomen.	  Dat	  moet	  ook	  wel.	  Afwijkingen,	  hoe	  klein	  ook,	  vallen	  enorm	  op’’,	  
zegt	  Schuurman.	  Toch	  is	  voor	  wie	  een	  beetje	  oplet	  nog	  steeds	  te	  zien	  waar	  het	  oude	  huis	  ophoudt	  en	  
het	  nieuwe	  begint.	  ,,Je	  kunt	  aan	  de	  onderste	  laag	  stenen	  zien	  wat	  nieuw	  is	  en	  wat	  oud’’,	  geeft	  
Schuurman	  toe.	  ,,Het	  lukte	  ons	  niet	  om	  die	  qua	  kleur	  helemaal	  gelijk	  te	  trekken.	  Maar	  het	  is	  slechts	  
een	  klein	  randje	  en	  je	  moet	  er	  echt	  met	  je	  neus	  bovenop	  staan.’’	  

De	  belangrijkste	  vernieuwing	  aan	  het	  huis	  is	  een	  grote	  uitbouw	  waar	  de	  eetkamer	  annex	  keuken	  is	  
gevestigd.	  ,,Die	  mochten	  we	  bouwen	  als	  we	  twee	  keer	  zo	  veel	  ruimte	  aan	  schuren	  sloopten’’,	  legt	  
Schuurman	  uit.	  ,,Dat	  vond	  ik	  geen	  probleem.	  Er	  stonden	  schuren	  zat	  op	  het	  terrein.’’	  Over	  de	  vorm	  
van	  de	  uitbouw	  is	  hij	  heel	  tevreden.	  ,,Ik	  vind	  dat	  de	  architect	  een	  prachtig	  ontwerp	  heeft	  gemaakt.	  
Tussen	  de	  uitbouw	  en	  het	  huis	  heeft	  hij	  een	  tussengang	  gemaakt	  met	  heel	  veel	  glas.	  Dat	  maakt	  het	  
mooi	  transparant.	  Het	  geeft	  ook	  een	  heel	  duidelijke	  scheiding	  tussen	  oud	  en	  nieuw.’’	  
Tijdens	  de	  bouw	  zijn	  oude	  details	  van	  het	  spoorhuis,	  voor	  zo	  ver	  nog	  aanwezig,	  grotendeels	  
verdwenen.	  Behalve	  dan	  de	  kelders.	  Die	  zijn	  nog	  wel	  origineel.	  Ook	  de	  kelder	  onder	  het	  afgebroken	  
deel.	  Schuurman:	  ,,Ze	  hadden	  het	  huis	  tot	  het	  maaiveld	  gesloopt	  en	  de	  kelder	  vervolgens	  volgestort	  
met	  puin.	  Die	  hebben	  we	  helemaal	  uitgegraven.’’	  Zijn	  vrouw	  vult	  aan:	  ,,Dat	  vond	  ik	  nog	  best	  
spannend:	  kijken	  wat	  er	  allemaal	  uitkwam.	  Niet	  veel,	  bleek	  uiteindelijk.	  Hoewel,	  we	  haalden	  er	  nog	  
een	  stuk	  van	  de	  oude	  trapleuning	  uit.	  Die	  hebben	  we	  later	  aan	  een	  timmerman	  gegeven	  met	  de	  
vraag	  of	  hij	  die	  vorm	  kon	  namaken	  voor	  een	  nieuwe	  trapleuning.’’	  

INZET	  16	  -‐	  Vinkeveen	  
	  
Het	  Vinkeveen	  van	  toen	  achter	  glas	  

Hoe	  mooi	  Vinkeveen	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  vorige	  eeuw	  was,	  is	  in	  één	  oogopslag	  te	  zien	  in	  
Museum	  De	  Ronde	  Venen,	  in	  datzelfde	  Vinkeveen.	  In	  een	  van	  de	  zijgebouwtjes	  van	  het	  
streekmuseum	  staat	  een	  maquette	  van	  het	  emplacement	  van	  station	  Vinkeveen,	  van	  de	  spoorbrug	  
tot	  en	  met	  de	  dubbele	  wachterwoning	  bij	  de	  Ringdijk.	  Behalve	  de	  spoorgebouwen	  zijn	  onder	  het	  glas	  
ook	  de	  groenteveiling,	  de	  Spoorlaan,	  enige	  tuinders	  met	  hun	  pramen,	  een	  vrachtwagen	  die	  netjes	  bij	  
de	  overweg	  wacht	  en,	  om	  de	  halve	  minuut	  of	  zo,	  beurtelings	  een	  Sikje	  met	  een	  wagonnetje	  en	  een	  
stoomtreintje	  te	  bewonderen.	  
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De	  miniatuurspoorbaan	  is	  in	  1999	  gebouwd	  door	  Jan	  Willem	  Janssen	  Venneboer,	  Piet	  Peetoom,	  
Walter	  Huyboom	  en	  Hans	  Louvet.	  Het	  model	  is	  geen	  exacte	  weergave	  van	  Vinkeveen	  op	  één	  
moment,	  maar	  een	  impressie	  hoe	  dit	  deel	  van	  het	  dorp	  er	  uit	  zag	  in	  de	  periode	  tussen	  de	  jaren	  '20	  en	  
de	  jaren	  '60.	  Nadat	  de	  bouwers	  er	  verschillende	  internationale	  modelbouwprijzen	  mee	  hadden	  
gewonnen,	  verkochten	  ze	  de	  baan	  aan	  de	  gemeente	  De	  Ronde	  Venen.	  Die	  schonk	  het	  aan	  het	  
museum,	  die	  het	  sinds	  2004	  tentoonstelt.	  Het	  is	  nu	  een	  vast	  deel	  van	  de	  collectie.	  

INZET	  17	  -‐	  Oukoop	  
	  
Een	  verdwenen	  spoorhuis	  als	  kunstwerk	  
	  
Er	  is	  geen	  informatiebordje	  nodig	  om	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  het	  paardenweitje	  naast	  de	  spoordijk	  bij	  
Veldwetering	  een	  kleine	  bezienswaardigheid	  is.	  Sterker	  nog,	  het	  volledig	  ontbreken	  van	  welke	  
informatie	  dan	  ook	  maakt	  deze	  plek	  alleen	  maar	  intrigerender.	  Er	  is	  hier	  iets	  aan	  de	  hand.	  Maar	  wat?	  
	  
Door	  het	  weitje	  loopt	  de	  vage	  omtrek	  van	  een	  gebouw.	  Op	  een	  enkel	  brutaal	  omhoog	  stekend	  
brokstuk	  na	  zijn	  de	  restanten	  van	  muren	  nergens	  duidelijk	  te	  zien.	  Het	  is	  alsof	  iemand	  met	  een	  bijna	  
lege,	  bruine	  viltstift	  snel	  iets	  op	  een	  groot	  groen	  vel	  heeft	  proberen	  te	  schetsen.	  Desondanks	  is	  de	  
vorm	  van	  het	  huis	  in	  één	  
oogopslag	  duidelijk.	  
Doordat	  de	  grond	  in	  het	  midden	  
van	  het	  verdwenen	  bouwwerk	  iets	  
hoger	  ligt	  dan	  de	  omgeving,	  ziet	  
het	  er	  uit	  als	  een	  miniatuur	  
grafheuvel.	  De	  plek	  maakt	  de	  
sluimerende	  archeoloog	  in	  een	  
mens	  wakker.	  Het	  paardenweitje	  
schreeuwt	  er	  bijna	  om	  om	  
uitgegraven	  te	  worden.	  Als	  de	  
beheerder	  geen	  stevig	  
prikkeldraad	  langs	  het	  spoorpad	  
had	  gespannen	  –	  ongetwijfeld	  
bedoeld	  om	  de	  paarden	  binnen	  te	  
houden,	  maar	  ook	  handig	  om	  
spitlustigen	  te	  ontmoedigen	  –	  was	  dat	  waarschijnlijk	  allang	  gebeurd.	  
De	  stevige	  prikkeldraadversperring	  maakt	  twee	  andere	  opvallende	  dingen	  op	  het	  paardenweitje	  des	  
te	  absurder.	  Achter	  het	  verdwenen	  huis,	  langs	  de	  rand	  van	  een	  smal	  slootje,	  staan	  zo	  maar	  twee	  
bankjes.	  Ze	  zien	  er	  uitnodigend	  uit,	  maar	  geen	  wandelaar	  kan	  er	  bij	  zonder	  vervelende	  japen	  in	  
kleding	  of	  ledematen	  te	  riskeren.	  Want	  ja,	  hij	  zal	  toch	  eerst	  over	  het	  prikkeldraad	  moeten	  klauteren.	  
Haarlemmermeerlijnen-‐deskundige	  Cock	  Willers	  geeft	  later	  enige	  opheldering.	  Het	  paardenweitje,	  
met	  alles	  wat	  er	  op	  en	  er	  aan	  zit,	  is	  eigenlijk	  kunst.	  Of	  beter:	  een	  monument.	  Het	  is	  een	  plek	  om	  een	  
lang	  geleden	  verdwenen	  fenomeen	  te	  gedenken:	  spoorhuis	  49.	  ,,Toen	  landschapskunstenaar	  Frank	  
Bezemer	  bezig	  was	  met	  zijn	  project	  Halte	  20	  06,	  de	  wandelroute	  over	  het	  oude	  spoor	  tussen	  Wilnis	  
en	  Oukoop,	  zag	  hij	  de	  resten	  van	  de	  brugwachterwoning	  bij	  Veldwetering.	  Hij	  vroeg	  de	  boer	  
toestemming	  om	  ze	  een	  beetje	  uit	  te	  graven,	  zodat	  ze	  beter	  zichtbaar	  werden.	  Dat	  mocht.	  Inmiddels	  
zijn	  die	  resten	  alweer	  gedeeltelijk	  overwoekerd.	  Dat	  gaat	  daar	  snel.’’	  
Maar	  die	  bankjes	  dan?	  Dat	  is	  gewoon	  een	  aardigheidje,	  legt	  de	  kunstenaar	  later	  zelf	  uit.	  Hij	  vond	  het	  
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leuk	  om	  in	  de	  achtertuin	  van	  het	  gesloopte	  huis,	  tegenover	  de	  keuken,	  twee	  banken	  neer	  te	  zetten.	  
Het	  is	  namelijk	  een	  mooie	  plek	  om	  in	  het	  zonnetje	  te	  zitten.	  Niets	  meer	  en	  niets	  minder.	  
Dat	  die	  bankjes	  niet	  bereikbaar	  zijn,	  heeft	  evenmin	  een	  diepere	  betekenis.	  ,,Dat	  terrein	  wordt	  
binnenkort	  eigendom	  van	  Staatsbosbeheer,	  of	  is	  het	  al,	  en	  ik	  ging	  er	  vanuit	  dat	  die	  het	  zouden	  
openstellen	  voor	  bezoekers’’,	  zegt	  Bezemer.	  ,,Is	  het	  nog	  steeds	  een	  afgeschermd	  landje	  met	  
paardjes?	  Nou	  ja,	  kennelijk	  heeft	  het	  allemaal	  wat	  meer	  tijd	  nodig.’’	  
	  
INZET	  18	  -‐	  Uithoorn-‐Nieuwersluis	  
	  
Weg	  met	  die	  bocht	  
	  
De	  Haarlemmermeerlijnen	  hebben	  ongelooflijk	  last	  gehad	  van	  het	  Ministerie	  van	  Oorlog.	  De	  
defensiemannen	  vonden	  het	  best	  dat	  er	  een	  spoorlijn	  kwam,	  als	  dat	  ding	  maar	  niet	  in	  de	  weg	  lag	  als	  
zij	  in	  actie	  moesten	  komen.	  De	  route	  Uithoorn-‐Nieuwersluis	  was	  er,	  als	  het	  aan	  hen	  lag,	  nooit	  
gekomen.	  Het	  ministerie	  had	  liever	  gezien	  dat	  er	  een	  lijntje	  was	  gekomen	  tussen	  Uithoorn	  en	  
Abcoude,	  zodat	  het	  in	  zijn	  geheel	  achter	  de	  Stelling	  van	  Amsterdam	  was	  komen	  te	  liggen.	  Een	  klein	  
zijlijntje	  had	  Wilnis	  en	  Waverveen	  op	  dit	  hoofdspoor	  moeten	  aansluiten.	  
Nieuwveen	  en	  Zevenhoven	  zouden	  het	  volgens	  dit	  voorstel	  helemaal	  zonder	  spoor	  moeten	  doen.	  De	  
militairen	  wilden	  dat	  de	  bocht	  uit	  de	  lijn	  tussen	  Alphen	  en	  Uithoorn	  werd	  gehaald,	  zodat	  er	  een	  
directe	  lijn	  tussen	  die	  laatste	  twee	  plaatsen	  zou	  komen.	  

Volgens	  spoorhistoricus	  G.A.	  Russer	  kon	  de	  HESM	  duidelijk	  maken	  dat	  de	  militaire	  plannen	  het	  
reizigersaanbod	  enorm	  zou	  verminderen	  en	  zo	  de	  exploitatie	  onder	  druk	  zou	  zetten.	  De	  voorstellen	  
verdwenen	  in	  een	  la	  om	  er	  nooit	  meer	  uit	  te	  komen.	  Zo	  erg	  belangrijk	  waren	  ze	  kennelijk	  ook	  weer	  
niet	  voor	  de	  verdediging	  van	  Holland.	  
	  
INZET	  19	  -‐	  Nieuwersluis	  
	  
Opkomst	  en	  ondergang	  van	  station	  Nieuwersluis	  

Wie	  eind	  negentiende,	  begin	  twintigste	  
eeuw	  voor	  het	  eerst	  met	  de	  trein	  van	  
Amsterdam	  naar	  Utrecht	  reed,	  zal	  verbaasd	  
hebben	  opgekeken	  naar	  station	  
Nieuwersluis.	  Niet	  vanwege	  het	  gebouw	  zelf.	  
Het	  was	  een	  mooi	  station	  met	  twee	  forse,	  
fraai	  gedecoreerde	  bijgebouwen	  en	  een	  
lager	  middengedeelte	  met	  vier	  hoge,	  
stijlvolle	  deuren.	  
Alleen,	  wat	  deed	  het	  daar?	  
Station	  Nieuwersluis	  lag	  midden	  in	  het	  
platteland.	  Er	  stond	  vrijwel	  niets	  omheen.	  De	  
dichtstbijzijnde	  dorpen	  waren	  Nieuwersluis	  
op	  één	  kilometer	  en	  Loenen	  op	  bijna	  twee	  
kilometer	  afstand.	  En	  dat	  waren	  in	  de	  
negentiende	  eeuw	  geen	  grote	  plaatsen.	  
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Behalve	  een	  fraai	  station,	  hadden	  de	  twee	  dorpen	  ook	  een	  uitmuntende	  dienstregeling.	  Alles	  wat	  
zich	  tussen	  Amsterdam	  en	  Utrecht	  over	  rails	  bewoog,	  stopte	  er.	  Op	  het	  hoogtepunt	  hielden	  er	  wel	  80	  
treinen	  per	  dag	  halt.	  Deze	  uitstekende	  aansluiting	  op	  het	  spoorwegnet	  hadden	  Loenen	  en	  
Nieuwersluis	  te	  danken	  aan	  de	  onderhandelingsgave	  van	  H.J.	  Doude	  van	  Troostwijk.	  Hij	  was	  eigenaar	  
van	  het	  landgoed	  Sterrenschans.	  Toen	  de	  particuliere	  Maatschappij	  tot	  Exploitatie	  van	  
Staatsspoorwegen	  bij	  hem	  aanklopte	  voor	  de	  aanleg	  van	  de	  Rhijnspoorlijn,	  was	  hij	  bereid	  om	  grond	  
te	  verkopen.	  Voorwaarde	  was	  wel	  dat	  elke	  trein	  tot	  in	  eeuwigen	  dage	  verplicht	  bij	  zijn	  landgoed	  
moest	  stoppen.	  Nou,	  vooruit,	  dacht	  de	  spoorwegmaatschappij	  en	  gaf	  Doude	  van	  Troostwijk	  zijn	  zin.In	  
1915	  sloten	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  op	  het	  station	  aan.	  Van	  harte	  ging	  dat	  niet.	  De	  HESM	  wilde	  
aanvankelijk	  een	  eigen	  station	  bouwen,	  maar	  het	  rijk	  eiste	  dat	  de	  Staatsspoorwegen	  en	  de	  
Hollandsche	  Electrische	  Spoorweg-‐Maatschappij	  het	  SS-‐station	  deelden.	  Het	  station	  werd	  uitgebreid	  
met	  een	  draaischijf	  –	  handig	  als	  de	  locomotief	  snel	  terug	  moest	  naar	  Uithoorn	  –	  een	  waterkolom	  en	  
een	  goederenopslag.	  
De	  Staatsspoorwegen	  vonden	  het	  toen	  kennelijk	  welletjes	  met	  al	  die	  treinen	  bij	  Nieuwersluis	  en	  
kochten	  het	  recht	  van	  Doude	  van	  Troostwijk	  in	  1916	  gedeeltelijk	  af.	  In	  plaats	  van	  80	  stopten	  er	  
voortaan	  nog	  40	  treinen.	  De	  afkoopsom	  leverde	  de	  familie	  de	  lieve	  som	  op	  van	  100.000	  gulden.	  
In	  de	  34	  jaar	  daarna	  ging	  het	  langzaam	  maar	  zeker	  bergafwaarts	  met	  station	  Nieuwersluis.	  In	  de	  
Tweede	  Wereldoorlog	  werd	  het	  gebouw	  gedeeltelijk	  verwoest	  tijdens	  een	  bombardement.	  Na	  de	  
bevrijding	  werd	  de	  schade	  weer	  hersteld,	  maar	  heel	  veel	  dienstjaren	  heeft	  het	  niet	  meer	  gemaakt.	  In	  
1950	  viel	  het	  doek	  voor	  het	  personenvervoer	  op	  de	  Haarlemmermeerlijnen.	  Het	  reizigersverkeer	  bij	  
het	  station	  stelde	  rond	  die	  tijd	  nauwelijks	  meer	  iets	  voor,	  hoewel	  er	  nog	  steeds	  een	  flink	  aantal	  
treinen	  verplicht	  stopte.	  	  
In	  1953	  besloot	  de	  NS	  het	  station	  op	  te	  doeken.	  Het	  kocht	  het	  recht	  van	  Doude	  van	  Troostwijk	  
definitief	  af	  –	  wat	  de	  nazaten	  opnieuw	  100.000	  gulden	  opleverde	  –	  en	  hief	  de	  halteplaats	  op.	  	  
	  
INZET	  20	  -‐	  A2	  
	  
Hoe	  de	  dood	  de	  rijksweg	  overstak	  
	  
Het	  is	  een	  tragisch	  gegeven	  dat	  er	  door	  de	  beveiliging	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  meer	  
slachtoffers	  zijn	  gevallen	  dan	  door	  de	  trein	  zelf.	  De	  meeste	  voetgangers,	  fietsers	  en	  automobilisten	  
konden	  het	  boemeltje,	  dat	  zelden	  harder	  ging	  dan	  30,	  40	  kilometer	  per	  uur,	  over	  het	  algemeen	  vrij	  
eenvoudig	  ontwijken.	  Dat	  gold	  niet	  voor	  de	  spoorbomen	  over	  de	  A2.	  Tot	  de	  winter	  van	  1962	  verloren	  
verschillende	  mensen	  het	  leven	  doordat	  ze	  in	  volle	  vaart	  op	  de	  afsluiting	  of	  op	  elkaar	  knalden.	  Vooral	  
als	  het	  mistte	  was	  het	  er	  prijs.	  

Het	  ziet	  er	  uit	  als	  een	  rare	  schrijffout:	  ‘de	  spoorbomen	  over	  de	  A2’,	  maar	  ze	  hebben	  echt	  bestaan.	  Bij	  
de	  aanleg	  van	  de	  weg,	  begin	  jaren	  ’50,	  besloot	  het	  rijk	  geen	  viaduct	  aan	  te	  leggen	  over	  of	  onder	  het	  
spoor	  tussen	  Oukoop	  en	  Nieuwersluis,	  maar	  er	  een	  gelijkvloerse	  kruising	  in	  te	  leggen.	  Nederland	  had	  
het	  niet	  breed	  en	  het	  autoverkeer	  was	  in	  die	  jaren,	  dat	  moet	  er	  bij	  worden	  gezegd,	  natuurlijk	  
absoluut	  niet	  vergelijkbaar	  met	  wat	  er	  tegenwoordig	  over	  de	  weg	  raast.	  	  
De	  beveiliging	  van	  de	  spoorwegovergang	  bestond	  in	  het	  begin	  slechts	  uit	  waarschuwingslichten.	  Het	  
rijk	  vond	  dat	  wel	  erg	  karig	  en	  liet	  er	  al	  snel	  spoorbomen	  neerzetten.	  Die	  maakten	  het	  er	  uiteindelijk	  
niet	  beter	  op.	  Er	  gebeurden	  steeds	  meer	  ernstige	  ongelukken.	  Het	  regime	  rond	  de	  spoorwegkruising	  
werd	  daarom	  verder	  aangescherpt.	  De	  trein	  mocht	  pas	  oversteken	  als	  een	  agent	  van	  de	  rijkspolitie	  
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ter	  plekke	  had	  beoordeeld	  of	  de	  bomen	  veilig	  naar	  beneden	  konden.	  Hij	  zette	  eerst	  de	  
waarschuwingslichten	  aan,	  die	  al	  op	  grote	  afstand	  van	  de	  spoorwegovergang	  stonden.	  Als	  de	  vaart	  
voldoende	  uit	  het	  verkeer	  was,	  en	  de	  politieman	  het	  gevoel	  had	  dat	  het	  nu	  wel	  snor	  zat,	  gingen	  de	  
bomen	  naar	  beneden.	  	  

Pas	  eind	  jaren	  ’60	  begon	  het	  rijk	  serieus	  
te	  denken	  aan	  de	  bouw	  van	  een	  viaduct.	  
Toen	  in	  1969	  het	  vervoer	  van	  steenkool	  
over	  het	  spoor	  wegviel	  en	  een	  van	  de	  
economische	  pijlers	  onder	  het	  
goederenvervoer	  instortte,	  werd	  dit	  
bouwwerk	  weer	  geschrapt.	  De	  
Haarlemmermeerlijnen	  moesten	  zich	  
zien	  te	  redden	  met	  spoorbomen	  en	  
rijkspolitie.	  Het	  leidde	  er	  toe	  dat	  de	  
dienstregeling	  van	  het	  treintje	  soms	  erg	  
grillig	  werd.	  Als	  de	  politie	  even	  iets	  

anders	  had	  te	  doen,	  moest	  de	  machinist	  wachten.	  Dat	  kon	  uren,	  soms	  wel	  een	  halve	  dag	  duren.	  
In	  de	  nachten	  van	  28	  op	  29	  augustus,	  4	  op	  5	  september	  en	  11	  op	  12	  september	  1987	  ging	  de	  
overweg	  voor	  de	  laatste	  keer	  dicht.	  Niet	  om	  de	  trein	  door	  te	  laten,	  die	  was	  er	  al	  ruim	  een	  jaar	  eerder	  
mee	  gestopt,	  maar	  om	  de	  rails,	  lichten	  en	  spoorbomen	  te	  verwijderen.	  In	  drie	  nachten	  verdwenen	  de	  
laatste	  tastbare	  herinneringen	  aan	  een	  van	  de	  meest	  idiote	  spoorwegkruisingen	  van	  Nederland.	  
	  
INZET	  21	  -‐	  Amstelhoek	  

Een	  punt	  voor	  spoorhuis	  54	  
	  
Sommige	  gesloopte	  huizen	  zijn	  vrij	  eenvoudig	  terug	  te	  vinden.	  
Een	  paar	  opmerkelijke	  bochten	  in	  een	  sloot,	  rare	  afwijkingen	  
in	  de	  begroeiing	  of	  –	  en	  dat	  is	  natuurlijk	  wel	  heel	  makkelijk	  –	  
uit	  het	  maaiveld	  stekende	  fundamenten	  verraden	  de	  plek	  
waar	  ze	  ooit	  hebben	  gestaan.	  Spoorwoning	  54	  is	  echter	  
compleet	  verdwenen.	  Alsof	  ze	  met	  alles	  wat	  er	  bij	  hoorde,	  
tuin,	  toegangspad	  en	  schuur,	  is	  verdampt.Ook	  sommige	  
Haarlemmermeerlijnen-‐deskundigen,	  die	  elk	  ander	  spoorhuis	  
met	  een	  blinddoek	  voor	  na	  drie	  keer	  te	  zijn	  rondgedraaid	  
moeiteloos	  op	  een	  kaart	  aanwijzen,	  twijfelen	  over	  de	  precieze	  
locatie.	  Het	  stond	  in	  de	  buurt	  van	  de	  plek	  waar	  de	  Ringdijk	  
Tweede	  Bedijking	  een	  knik	  naar	  het	  westen	  maakt.	  Zo	  veel	  is	  
wel	  duidelijk.	  Maar	  stond	  het	  huis	  voor	  die	  knik	  of	  er	  na?	  
Stond	  het	  oostelijk	  van	  het	  spoor	  of	  juist	  westelijk?	  Stond	  het	  

onder	  aan	  de	  dijk	  in	  de	  polder	  of	  misschien	  juist	  wel	  aan	  de	  andere	  zijde	  van	  de	  dijk,	  tegen	  de	  
veengronden	  langs	  de	  Kromme	  Mijdrecht?	  
Een	  plek	  óp	  de	  dijk	  lijkt	  vrijwel	  uitgesloten.	  Een	  eindje	  naar	  het	  noorden	  ligt	  het	  Fort	  op	  de	  
Mijdrechtse	  Zuwe,	  een	  onderdeel	  van	  de	  Stelling	  van	  Amsterdam.	  Het	  toenmalige	  Ministerie	  van	  
Oorlog	  was	  er	  geen	  voorstander	  van	  dat	  in	  het	  schootsveld	  parmantige	  dubbele	  spoorhuizen	  werden	  
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opgetrokken	  waarachter	  de	  vijand	  zich	  stilletjes	  kon	  verzamelen	  voor	  een	  aanval.	  Maar	  waar	  stond	  
het	  dán?	  	  
Op	  Google	  maps	  –	  waar	  funderingen	  soms	  verrassend	  goed	  zijn	  terug	  te	  vinden	  –	  is	  ter	  hoogte	  van	  de	  
knik,	  naast	  de	  dijk,	  in	  de	  polder,	  een	  soort	  verstoring	  te	  zien.	  Eén	  slootje	  stopt	  een	  meter	  of	  tien	  voor	  
de	  voet	  van	  de	  dijk,	  terwijl	  de	  andere	  allemaal	  doorlopen.	  Bovendien	  is	  er	  in	  het	  gras	  een	  vage,	  
rechthoekige	  verkleuring	  te	  zien.	  Maar	  of	  dat	  de	  afdruk	  is	  van	  spoorhuis	  54…?	  
Haarlemmermeerlijnenkenner	  Kees	  Boskamp,	  die	  sinds	  jaar	  en	  dag	  de	  website	  
haarlemmermeerspoor.nl	  verzorgt,	  gelooft	  niet	  dat	  het	  huis	  dáár	  moet	  worden	  gezocht.	  Hij	  stuurt	  
een	  tekening	  uit	  het	  NS-‐archief,	  waar	  de	  dubbele	  spoorwoning	  is	  ingetekend	  tussen	  het	  spoor	  –	  dat	  
aan	  de	  oostkant	  van	  de	  dijk	  liep	  -‐	  en	  het	  weggetje	  op	  de	  top	  van	  de	  dijk.	  Het	  is	  een	  heldere	  
plaatsbepaling.	  Jammer	  genoeg	  staat	  er	  iets	  op	  die	  kaart	  dat	  alle	  duidelijkheid	  weer	  verstoort:	  er	  is	  
een	  groot	  kruis	  door	  het	  huis	  gehaald.	  Wat	  betekent	  dat?	  Houdt	  het	  in	  dat	  de	  spoorwoning	  daar	  ooit	  
is	  gedacht,	  maar	  door	  een	  ontwerper	  op	  het	  laatste	  moment	  toch	  met	  twee	  ferme	  halen	  van	  de	  
kaart	  is	  geveegd?	  Of	  is	  hij	  daar	  wel	  gebouwd	  en	  na	  de	  sloop	  met	  twee	  pennenstreken	  administratief	  
verwijderd?	  
Boskamp	  vermoedt	  het	  laatste.	  Naast	  het	  huis	  staat	  ook	  iets	  dat	  met	  enige	  moeite	  herkend	  kan	  
worden	  als	  ‘sept.	  ‘37’	  en	  het	  woordje	  ‘afbreken’.	  En	  om	  iets	  op	  een	  plek	  af	  te	  breken,	  moet	  het	  er	  
uiteraard	  eerst	  zijn	  neergezet.	  ,,Maar	  kijk	  anders	  even	  op	  de	  site	  www.watwaswaar.nl’’,	  adviseert	  
Boskamp.	  
Een	  uitstekende	  tip.	  Watwaswaar	  is	  een	  site	  waar	  topografische	  kaarten	  zijn	  verzameld	  uit	  een	  groot	  
aantal	  archieven.	  Vul	  een	  plaats	  in	  en	  selecteer	  een	  tijdvak,	  en	  watwaswaar.nl	  geeft	  in	  een	  zijbalkje	  
een	  overzicht	  van	  alles	  wat	  qua	  plek	  en	  periode	  in	  de	  buurt	  komt.	  De	  bezoeker	  kan	  de	  kaarten	  direct	  
bekijken	  en	  zelfs	  zo	  ver	  inzoomen	  dat	  elk	  getekend	  slootje	  levensgroot	  in	  beeld	  komt.	  
De	  zoekterm	  ‘De	  Hoef’	  en	  het	  tijdvak	  1910-‐1919	  levert	  één	  bruikbaar	  document	  op:	  een	  
topografische	  militaire	  kaart	  uit	  1914.	  Daarop	  staan	  ter	  hoogte	  van	  de	  knik	  ten	  oosten	  van	  de	  dijk	  
twee	  kleine	  donkergrijze	  stipjes.	  Er	  is	  geen	  aanduiding	  bij	  vermeld,	  dus	  wat	  die	  stipjes	  betekenen	  is	  
niet	  duidelijk.	  Wat	  nog	  veel	  vervelender	  is,	  is	  dat	  de	  spoorlijn	  feitelijk	  ontbreekt.	  De	  kaartenmaker	  
heeft	  het	  tracé	  met	  een	  tamelijk	  onnauwkeurige	  stippellijn	  ingetekend	  met	  de	  woorden	  ‘Holl.	  Elec.	  
Spoorweg	  III	  aanleg’	  er	  bij.	  Ter	  hoogte	  van	  de	  vermoedelijke	  plek	  van	  het	  spoorhuis	  ontbreekt	  de	  
stippellijn	  zelfs	  helemaal.	  
Dus	  daar	  hebben	  we	  niets	  aan.	  
	  
Een	  ander	  tijdvak	  dan	  maar:	  1920-‐1929.	  Daar	  staat	  de	  spoorlijn	  als	  een	  kloeke,	  witte	  lijn	  ingetekend.	  
En	  bij	  de	  knik,	  ter	  hoogte	  van	  de	  plek	  die	  op	  de	  tekening	  van	  Kees	  Boskamp	  is	  doorgekrast,	  staat	  een	  
klein	  maar	  niet	  te	  missen	  puntje.	  Volgens	  deze	  kaart	  heeft	  de	  dubbele	  woning	  aan	  de	  voet	  van	  de	  dijk	  
gestaan	  ten	  westen	  van	  de	  spoorbaan.	  Het	  huis	  was	  dus	  inderdaad	  ingeklemd	  tussen	  het	  spoor	  en	  de	  
top	  van	  de	  dijk.	  
Als	  het	  puntje	  ook	  inderdaad	  de	  dubbele	  woning	  voorstelt.	  
Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  watwaswaar.nl	  uit	  het	  tijdvak	  1940-‐1949	  precies	  zo’n	  zelfde	  kaart	  kon	  laten	  
zien.	  Aangezien	  de	  woning	  rond	  1938	  is	  afgebroken,	  moet	  dat	  puntje	  daar	  op	  ontbreken.	  Is	  de	  stip	  
wel	  te	  zien,	  dan	  was	  het	  waarschijnlijk	  toch	  iets	  anders.	  Maar	  helaas,	  er	  is	  geen	  exemplaar	  van	  de	  
militaire	  topografische	  kaart	  (bonneblad	  kleur)	  nr.	  404	  van	  Zevenhoven	  e.o.	  van	  na	  1929.	  Het	  laat	  wel	  
enkele	  veel	  oudere	  zien,	  eentje	  uit	  1881	  zelfs.	  En	  daar	  staan	  net	  als	  de	  kaart	  uit	  1914	  de	  twee	  puntjes	  
langs	  het	  spoor.	  Die	  kunnen	  in	  elk	  geval	  niet	  naar	  de	  dubbele	  spoorwoning	  hebben	  verwezen,	  want	  
in	  1881	  was	  er	  nog	  lang	  geen	  sprake	  van	  de	  HESM.	  
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INZET	  22	  -‐	  De	  Hoef	  
	  
Het	  leven	  op	  station	  De	  Hoef	  
	  

Een	  baan	  als	  stationschef	  op	  de	  
Haarlemmermeerlijnen	  was	  geen	  
vetpot.	  Zeker	  niet	  als	  die	  chef	  ook	  nog	  
eens	  twaalf	  kinderen	  moest	  voeden.	  
De	  Rijn	  en	  Gouwe	  geeft	  in	  1982	  een	  
aardige	  blik	  achter	  de	  schermen	  als	  
de	  krant	  met	  Piet	  en	  Dirk	  Uithol	  
terugkijkt	  op	  het	  leven	  van	  hun	  
moeder	  Lena	  Uithol,	  de	  laatste	  chef	  
van	  station	  De	  Hoef.	  
Het	  voedsel	  voor	  het	  gezin	  kwam	  
grotendeels	  van	  de	  tuin	  langs	  het	  
spoor,	  waar	  tussen	  de	  bedrijven	  door	  

aardappelen	  en	  groenten	  werden	  verbouwd.	  Geiten,	  kippen,	  konijnen,	  een	  zeug	  en	  een	  paar	  biggen	  
zorgden	  voor	  de	  eiwitten.	  ,,Na	  de	  slacht	  in	  november	  hingen	  er	  zeker	  driehonderd	  worsten	  aan	  de	  
balken	  op	  zolder'',	  herinnert	  Dirk	  Uithol	  zich.	  Rond	  Sinterklaas	  stortte	  het	  gezin	  zich	  op	  de	  
boerenkool.	  Een	  van	  die	  kolen	  ging	  naar	  binnen,	  werd	  er	  opgetuigd	  en	  voorzien	  van	  kaarsen	  en	  deed	  
vervolgens	  dienst	  als	  kerstboom.	  
Warm	  water	  was	  er	  niet	  in	  het	  haltehuis.	  Dat	  kwam	  van	  het	  spoor.	  Op	  wasdag	  zette	  de	  stationschef	  
een	  grote	  teil	  op	  het	  perron,	  die	  dan	  werd	  gevuld	  met	  heet	  water	  van	  de	  stoomlocomotief.	  Volgens	  
Dirk	  en	  Piet	  Uithol	  gebeurde	  dit	  allemaal	  zonder	  dat	  de	  trein	  ook	  maar	  een	  minuut	  vertraging	  opliep.	  
Niet	  alleen	  Lena	  Uithol,	  maar	  ook	  haar	  echtgenote	  was	  in	  dienst	  van	  de	  spoorwegmaatschappij.	  Hij	  
was	  baanwerker	  en	  hulpbrugwachter	  bij	  de	  brug	  over	  de	  Kromme	  Mijdrecht.	  Maar	  volgens	  de	  beide	  
zoons	  van	  Lena	  Uithol	  werkte	  in	  feite	  het	  hele	  gezin	  voor	  de	  Haarlemmermeerlijnen.	  De	  oudste	  
dochter	  assisteerde	  haar	  moeder	  bijvoorbeeld	  met	  het	  verkopen	  van	  kaartjes,	  het	  schoonhouden	  
van	  het	  wachtlokaal	  en	  de	  administratie.	  Ook	  zorgde	  ze	  er	  voor	  dat	  dagelijks	  de	  opbrengst	  werd	  
afgedragen,	  al	  was	  dat	  een	  heel	  overzichtelijke	  klus.	  Het	  geld	  ging	  in	  een	  leren	  tas	  met	  koperen	  slot	  
mee	  met	  de	  trein	  naar	  de	  stationschef	  in	  Aalsmeer.	  
De	  jongens	  hielpen	  geregeld	  om	  de	  brug	  te	  bedienen,	  vooral	  als	  vader	  zich	  weer	  eens	  had	  verslapen.	  
Als	  ze	  werden	  gewekt	  met	  de	  kreet	  'de	  trein	  komt	  er	  aan!'	  wisten	  ze	  hoe	  laat	  het	  was.	  Vliegensvlug	  
renden	  ze	  naar	  buiten	  om	  de	  brug	  dicht	  te	  draaien,	  soms	  nog	  gekleed	  in	  hun	  onderbroek.	  
	  
INZET	  23	  –	  Nieuwveen	  
	  
	  Droge	  voeten	  en	  koele	  kachels	  in	  station	  Nieuwveen	  

Station	  Nieuwveen	  is	  de	  winkelruimte	  van	  haardenspecialist	  Ingmar,	  het	  bedrijf	  van	  Ingrid	  en	  Marcel	  
Uijttewaal.	  Ze	  streken	  er	  in	  1996	  neer	  nadat	  de	  zaak	  in	  hun	  vorige	  bedrijfspand	  uit	  zijn	  jasje	  begon	  te	  
knappen	  en	  gingen	  er	  flink	  aan	  de	  slag.	  Met	  het	  verwijderen	  van	  dingen	  vooral.	  ,,Rond	  het	  station	  
stond	  hoog	  groen.	  Het	  was	  helemaal	  ingesloten,	  waardoor	  je	  het	  vanaf	  de	  weg	  slecht	  kon	  zien.	  Dat	  



24	  
	  

hebben	  we	  allemaal	  weggehaald.	  Toen	  
we	  daarmee	  klaar	  waren	  zeiden	  sommige	  
omwonenden:	  verhip,	  we	  wisten	  niet	  dat	  
daar	  een	  voordeur	  zat.''	  
Binnen	  sloopten	  ze	  op	  grote	  schaal	  
betimmeringen,	  waardoor	  het	  station	  
snel	  weer	  zijn	  oude	  luister	  kreeg.	  ,,Voor	  
de	  deuren	  waren	  houten	  platen	  
getimmerd.	  Het	  was	  kennelijk	  ooit	  de	  
mode	  om	  het	  allemaal	  zo	  strak	  mogelijk	  
te	  maken.	  Toen	  we	  die	  weghaalden,	  
kwamen	  de	  oude,	  bewerkte	  deuren	  te	  
voorschijn.''	  

Ook	  beneden	  in	  de	  hal	  was	  er	  van	  alles	  en	  nog	  wat	  weg	  getimmerd	  achter	  houten	  platen.	  Toen	  ze	  die	  
verwijderden,	  vonden	  ze	  het	  oude	  loket,	  in	  een	  perfecte	  staat.	  Met	  enkele	  bijzondere	  details.	  Op	  de	  
raampjes	  rond	  het	  loket	  waren	  verschillende	  aanplakbiljetten	  van	  de	  Nederlandsche	  Spoorwegen	  te	  
zien.	  Onder	  meer	  één	  met	  de	  mededeling	  dat	  het	  goederenvervoer	  op	  de	  spoorlijn	  met	  onmiddellijke	  
ingang	  is	  gestaakt.	  ,,Die	  hebben	  we	  uiteraard	  laten	  zitten.	  Het	  is	  fantastisch	  dat	  zoiets	  er	  nog	  is.''	  	  
De	  wachtkamer,	  de	  goederenloods	  en	  de	  kantoortjes	  van	  de	  stationschef	  hebben	  ze	  zo	  veel	  mogelijk	  
in	  tact	  gelaten	  en	  gerestaureerd.	  En	  niet	  alleen	  dat,	  ze	  hebben	  ook	  geprobeerd	  de	  sfeer	  en	  de	  
uitstraling	  van	  toen	  terug	  te	  halen.	  ,,We	  zijn	  naar	  een	  gespecialiseerde	  verfzaak	  in	  Loenen	  gegaan	  om	  
de	  kleuren	  exact	  na	  te	  laten	  maken'',	  zegt	  Ingrid	  Uijttewaal.	  ,,Ze	  gebruikten	  in	  die	  tijd	  vrij	  donkere	  
kleuren'',	  vult	  haar	  man	  aan.	  ,,Iets	  doffer	  nog	  dan	  wij	  uiteindelijk	  hebben	  gebruikt.	  Maar	  dat	  soort	  
verf	  is	  tegenwoordig	  niet	  meer	  te	  krijgen.''	  
De	  woonkamer	  hebben	  we	  ook	  weer	  in	  de	  oude	  staat	  teruggebracht.	  De	  vorige	  bewoners	  hadden	  
het	  tussengedeelte	  van	  de	  kamer	  en	  suite	  gesloopt.	  Daardoor	  was	  het	  een	  soort	  balzaal	  geworden.	  
Wij	  hebben	  dat	  tussengedeelte	  weer	  teruggebracht.	  Dat	  is	  veel	  gezelliger.''	  

De	  meest	  ingrijpende	  verandering	  aan	  het	  station,	  valt	  op	  het	  eerste	  gezicht	  niet	  op.	  Toen	  Ingmar	  
opnieuw	  met	  ruimtegebrek	  begon	  te	  kampen	  en	  een	  aanbouw	  aan	  het	  station	  er	  niet	  in	  zat,	  zochten	  
de	  eigenaren	  hun	  heil	  onder	  de	  grond.	  ,,Er	  zit	  een	  prachtige	  kelder	  onder	  het	  station.	  We	  besloten	  
eens	  te	  kijken	  of	  we	  daar	  wat	  mee	  konden'',	  zegt	  Marcel	  Uijttewaal.	  

Zijn	  aanvankelijke	  plan	  om	  een	  grote	  betonnen	  bak	  onder	  het	  gebouw	  te	  laten	  bouwen,	  moest	  hij	  
laten	  varen.	  ,,Er	  was	  geen	  enkele	  aannemer	  die	  voor	  dat	  plan	  een	  offerte	  durfde	  te	  maken.	  Ze	  
vonden	  de	  risico's	  allemaal	  te	  groot.	  Wat	  doet	  zo'n	  gewicht	  met	  het	  gebouw?	  Niemand	  kon	  het	  met	  
zekerheid	  zeggen.''	  In	  plaats	  daarvan	  is	  er	  een	  lichtere	  constructie	  gekomen.	  De	  kelder	  is	  daardoor	  
niet	  waterdicht.	  ,,Een	  paar	  pompen	  zorgen	  er	  voor	  dat	  het	  grondwater	  wordt	  afgevoerd.	  Als	  we	  die	  
niet	  aanzetten,	  staat	  er	  al	  uiteindelijk	  zo'n	  laag	  water'',	  legt	  hij	  uit,	  terwijl	  hij	  zijn	  arm	  tot	  halverwege	  
zijn	  borst	  houdt.	  
Een	  aanpassing	  buiten	  het	  station,	  lieten	  Uijttewaal	  en	  zijn	  vrouw	  uiteindelijk	  vallen.	  Ze	  overwogen	  
een	  tijd	  geleden	  om	  het	  oude	  privaatgebouw	  te	  herbouwen,	  totdat	  ze	  hoorden	  dat	  het	  volgens	  de	  
regels	  op	  minder	  dan	  vijf	  meter	  van	  het	  station	  moest	  verrijzen.	  ,,Dat	  vonden	  we	  niet	  mooi’’,	  zegt	  
Marcel	  Uijttewaal.	  ,,Dan	  staat	  het	  er	  veel	  te	  dicht	  op.’’	  
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INZET	  24	  -‐	  Zevenhoven	  
	  
Vol	  verwachting	  klopte	  hun	  hart…	  
	  
De	  aanleg	  van	  de	  spoorlijn	  was	  groot	  nieuws	  voor	  de	  bewoners	  van	  de	  Rijnstreek.	  En	  het	  bleef	  
belangrijk	  nieuws,	  jarenlang.	  Het	  is	  wat	  overdreven	  om	  te	  zeggen	  dat	  elke	  zandtrein	  door	  een	  horde	  
verslaggevers	  werd	  gevolgd,	  maar	  de	  plaatselijke	  pers	  mocht	  bij	  tijd	  en	  wijle	  graag	  verslag	  doen	  van	  
de	  vorderingen	  van	  de	  Hollandsche	  Electrische	  Spoorweg-‐Maatschappij.	  
Zoals	  in	  De	  Rijnlandsche	  Courant	  van	  11	  mei	  1912.	  ,,Uit	  de	  Rijnstreek.	  AARLANDERVEEN	  -‐	  Met	  den	  
aanleg	  der	  spoorlijn	  Alphen-‐Uithoorn	  is	  men	  thans	  zoover	  gevorderd,	  dat	  de	  zandtrein	  a.s.	  Maandag	  
waarschijnlijk	  reeds	  over	  het	  dorp	  komt	  te	  rijden.	  De	  afsluitboomen	  zijn	  daartoe	  reeds	  aangebracht,	  
en	  de	  voorloopige	  bruggen	  over	  Wetering	  en	  Ringvaart	  liggen	  reeds	  klaar.	  
‘Was	  dit	  ook	  maar	  zoo	  bij	  de	  Wetering	  aan	  de	  Westzijde	  van	  het	  dorp’,	  zal	  menige	  schipper	  bij	  
zichzelve	  zeggen,	  want	  daar	  is	  de	  vaart	  eenvoudig	  met	  zand	  dichtgeplempt	  en	  wordt	  pas	  in	  het	  
najaar	  met	  den	  bouw	  der	  brug	  een	  aanvang	  gemaakt.’’	  
Waaruit	  dus	  tussen	  de	  regels	  door	  valt	  op	  te	  maken	  dat	  de	  HESM	  op	  sommige	  plaatsen	  tijdelijke	  
bruggen	  aanlegde.	  Opmerkelijk,	  want	  in	  de	  bestekken	  is	  daar	  niets	  van	  terug	  te	  vinden.	  
Concurrent	  De	  Rijnbode	  komt	  een	  dag	  
later	  met	  een	  eigen	  bericht.	  Die	  blikt	  
alweer	  verder	  vooruit.	  ,,Met	  het	  
zandrijden	  voor	  de	  spoorlijn	  is	  men	  
reeds	  tot	  den	  straatweg	  gevorderd,	  
zoodat	  men	  nu	  spoedig	  een	  aanvang	  
zal	  maken	  in	  den	  Nieuwkoopschen	  
polder.’’	  
Zelfs	  de	  gevolgen	  van	  het	  omwoelen	  
van	  de	  grond	  is	  een	  bericht	  waard.	  De	  
Rijnbode	  op	  30	  juni	  1912:	  
,,Zevenhoven	  –	  Onze	  polder	  vanaf	  den	  Kruisweg	  naar	  Nieuwveen	  is	  in	  een	  bloemenveld	  herschapen.	  
Door	  het	  omwerken	  der	  aarde	  voor	  de	  spoorlijn,	  komt	  het	  mosterdzaad	  van	  vroeger	  wederom	  boven	  
met	  zijne	  goudgele	  bloemen	  en	  de	  duizende	  en	  nog	  eens	  duizende	  roode	  klaprozen,	  hetwelk	  een	  
prachtig	  gezicht	  oplevert.’’	  
Een	  jaar	  later,	  op	  14	  juni	  1913,	  meldt	  De	  Rijnbode	  dat	  de	  vaart	  er	  flink	  in	  zit.	  Het	  stationsgebouw	  in	  
Nieuwveen	  is	  bijna	  klaar	  en	  met	  de	  haltegebouwen	  in	  de	  buurt	  schiet	  het	  ook	  lekker	  op.	  Uit	  het	  
bericht	  blijkt	  dat	  de	  spoorbouwers	  vanuit	  Alphen	  en	  Uithoorn	  naar	  elkaar	  hebben	  toegewerkt.	  Het	  
deel	  vanuit	  Alphen	  is	  op	  dat	  moment	  klaar,	  het	  stuk	  vanuit	  Uithoorn	  nadert	  zijn	  voltooiing.	  
Daarna	  daalt	  er	  echter	  een	  enorme	  rust	  over	  het	  spoor	  neer.	  De	  lijn	  is	  klaar,	  maar	  er	  gebeurt	  niets.	  In	  
het	  voorjaar	  van	  1915	  verschijnen	  er	  in	  de	  kranten	  ongedurige	  berichtjes,	  waaruit	  weer	  heel	  wat	  
nuttige	  informatie	  valt	  te	  halen.	  De	  Rijnbode	  van	  19	  mei	  1915:	  ,,Zevenhoven	  –	  Er	  schijnen	  nu	  ernstige	  
plannen	  te	  bestaan	  om	  de	  spoorlijn	  Alphen-‐Uithoorn	  te	  openen.	  Wij	  besluiten	  hieruit	  wijl	  de	  
bewoners	  van	  het	  station	  is	  aangezegd	  het	  gebouw	  over	  6	  weken	  te	  verlaten.	  Laten	  wij	  dit	  hopen.’’	  
Dus	  kennelijk,	  speculeert	  u	  even	  mee,	  had	  de	  spoorwegmaatschappij	  een	  paar	  bewoners	  in	  het	  
station	  Zevenhoven	  gestopt	  in	  afwachting	  van	  de	  ingebruikname	  van	  de	  lijn.	  Dat	  betekent	  dat	  het	  
spoorgebouw	  al	  een	  aardig	  tijdje	  klaar	  moest	  zijn	  voordat	  de	  lijn	  ging	  rijden,	  anders	  haal	  je	  als	  HESM	  
natuurlijk	  geen	  gedoe	  met	  tijdelijke	  huurders	  op	  de	  hals.	  
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Precies	  een	  maand	  later	  voert	  De	  Rijnlandsche	  Courant	  de	  spanning	  nog	  verder	  op.	  Volgens	  de	  krant	  
is	  begonnen	  met	  het	  ‘afballasten’	  van	  de	  lijn	  door	  zware	  locomotieven	  en	  wordt	  er	  ook	  met	  de	  
aanleg	  van	  een	  telefoonleiding	  naast	  het	  spoor	  een	  begin	  gemaakt.	  Uit	  al	  die	  bedrijvigheid	  trekt	  ook	  
De	  Rijnlandsche	  Courant	  de	  conclusie	  dat	  met	  de	  voltooiing	  van	  de	  lijn	  ‘nu	  toch	  eenigen	  ernst	  wordt	  
gemaakt.’	  
Dat	  hadden	  de	  kranten	  goed	  gezien,	  al	  zou	  het	  toch	  nog	  vele	  weken	  duren	  voordat	  de	  trein	  ook	  
werkelijk	  ging	  rijden.	  Op	  zondag	  1	  augustus	  1915	  was	  het	  zo	  ver.	  Het	  verslag	  in	  De	  Rijnbode	  valt	  na	  al	  
die	  jarenlang	  opgebouwde	  verwachtingen	  dan	  toch	  een	  beetje	  tegen:	  ,,Zevenhoven	  –	  Zoo	  is	  dan	  op	  
Zondag	  1	  Aug.	  Jl.	  de	  wensch	  van	  velen	  vervuld:	  dat	  de	  spoorlijn	  Uithoorn-‐Alphen	  geopend	  is	  
geworden.	  Er	  was	  zeer	  veel	  belangstelling	  en	  een	  opgewekte	  stemming	  heerschte	  er,	  zoowel	  bij	  het	  
reizend	  als	  bij	  het	  niet-‐reizend	  publiek.	  Aan	  het	  stationsgebouw	  was	  de	  Vaderlandsche	  driekleur	  
ontplooid.	  Nu	  zijn	  wij	  uit	  ons	  isolement	  verlost,	  dat	  is	  alleen	  een	  dankzegging	  overwaard’’,	  meldt	  de	  
krant	  in	  een	  bericht	  van	  precies	  één	  alinea.	  
	  
INZET	  25	  -‐	  Nieuwkoop	  
	  
Lastig	  Nieuwkoop	  
	  
De	  verschillende	  dorpen	  betaalden	  graag	  mee	  aan	  de	  komst	  van	  de	  trein,	  maar	  ze	  wilden	  daar	  dan	  
wel	  wat	  voor	  terug.	  Te	  veel	  soms.	  In	  het	  boek	  ‘Nieuwkoop,	  beelden	  en	  fragmenten’,	  geeft	  Leendert	  
Jansen	  in	  zijn	  bijdrage	  een	  overzicht	  van	  de	  noten	  die	  een	  gemeente	  op	  zijn	  zang	  kon	  hebben.	  

Eind	  december	  1898	  diende	  de	  HESM	  ‘met	  verschuldigden	  eerbied’	  een	  aanvraag	  in	  voor	  een	  
vergunning	  voor	  de	  aanleg	  van	  de	  spoorlijn	  Amsterdam-‐Uithoorn-‐Alphen	  over	  het	  grondgebied	  van	  
de	  gemeente.	  Dat	  leidde	  tot	  groot	  enthousiasme	  bij	  de	  bevolking.	  Een	  aanzienlijke	  groep	  
ingezetenen	  vroeg	  de	  gemeente	  om	  op	  het	  initiatief	  in	  te	  gaan.	  En	  dat	  deed	  Nieuwkoop.	  Ze	  gaf	  
toestemming	  en	  ze	  bood	  een	  jaarlijkse	  bijdrage	  aan	  van	  500	  gulden	  gedurende	  tien	  jaar.	  Maar	  dan	  
moest	  de	  spoorwegmaatschappij	  wel	  aan	  een	  rij	  eisen	  voldoen.	  
De	  eerste	  lag	  enigszins	  voor	  de	  hand:	  de	  HESM	  mocht	  na	  de	  aanleg	  geen	  grote	  veranderingen	  aan	  
het	  tracé	  aanbrengen.	  De	  tweede	  eis	  was	  ook	  vanzelfsprekend:	  de	  gemeente	  wenste	  de	  bouw	  van	  
een	  ‘behoorlijk	  station’,	  met	  wachtkamer	  en	  goederenbureau.	  Opmerkelijk	  was	  wel	  dat	  Nieuwkoop	  
ook	  meteen	  maar	  de	  plaats	  bepaalde.	  Het	  stationsgebouw	  moest	  komen	  op	  de	  plek	  waar	  het	  spoor	  
de	  Nieuwveenseweg	  kruiste.	  
Kennelijk	  waren	  de	  gemeentebestuurders	  zich	  tijdens	  het	  opschrijven	  van	  de	  eisen	  meer	  en	  meer	  
spoorwegmagnaten	  gaan	  voelen.	  Hun	  volgende	  eis	  had	  weinig	  meer	  met	  de	  aanleg	  van	  de	  spoorlijn	  
te	  maken,	  maar	  meer	  met	  wat	  er	  op	  ging	  gebeuren.	  De	  Nieuwkoopse	  bestuurders	  verlangden	  
namelijk	  dat	  er	  dagelijks	  zes	  treinen	  richting	  Amsterdam	  vertrokken	  én	  dat	  er	  vanuit	  de	  richting	  
Amsterdam	  zes	  treinen	  per	  dag	  hun	  kant	  uit	  kwamen.	  
Bij	  die	  richtlijnen	  voor	  de	  dienstregeling	  bleef	  het	  niet:	  de	  HESM	  kreeg	  ook	  de	  opdracht	  mee	  om	  op	  
de	  dagen	  dat	  er	  veemarkt	  was	  in	  Amsterdam	  en	  in	  Leiden	  ten	  behoeve	  van	  de	  plaatselijke	  boeren	  
een	  veewagen	  te	  laten	  meerijden.	  Op	  gepaste	  tijden,	  schreven	  ze	  er	  voor	  de	  zekerheid	  bij,	  zodat	  ze	  
die	  spoorweglui	  later	  nog	  konden	  vertellen	  hoe	  laat	  die	  wagens	  er	  precies	  tussen	  geschoven	  moesten	  
worden.	  	  
Nu	  ze	  toch	  met	  dit	  soort	  details	  bezig	  waren,	  namen	  de	  Nieuwkopers	  ook	  de	  bepaling	  op	  dat	  rijks-‐	  en	  
gemeentepolitiebeambten	  vrij	  moesten	  kunnen	  reizen	  over	  het	  hele	  traject.	  Uiteraard,	  zou	  je	  bijna	  
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zeggen.	  Als	  ze	  een	  voortvluchtige	  crimineel	  op	  de	  hielen	  zaten,	  moesten	  ze	  geen	  kostbare	  tijd	  
verliezen	  met	  allerlei	  gedoe	  over	  treinkaartjes	  en	  zo.	  Tot	  slot	  eisten	  de	  Nieuwkopers	  dat	  de	  trein	  op	  1	  
januari	  1902,	  een	  kleine	  drie	  jaar	  later	  dus,	  zou	  rijden.	  De	  dorpsbestuurders	  hielden	  duidelijk	  van	  
aanpakken.	  
Dat	  aanvangsjaar	  is	  dus	  niet	  gehaald.	  De	  trein	  ging	  pas	  13	  jaar	  dáárna	  rijden.	  Het	  was	  echter	  niet	  de	  
enige	  eis	  die	  de	  HESM	  niet	  wilde	  of	  kon	  vervullen.	  De	  spoorwegmaatschappij	  meldde,	  overigens	  
alweer	  enkele	  jaren	  later,	  dat	  de	  minister	  er	  bezwaar	  tegen	  had	  dat	  de	  plek	  van	  het	  station	  en	  
wensen	  over	  de	  dienstregeling	  in	  de	  subsidievoorwaarden	  waren	  opgenomen.	  De	  HESM	  beloofde	  dat	  
ze	  haar	  best	  zou	  doen	  voor	  Nieuwkoop,	  maar	  hield	  wel	  een	  slag	  om	  de	  arm.	  Ze	  wilde	  voorkomen	  dat	  
eisen	  van	  de	  ene	  gemeente	  in	  tegenspraak	  zouden	  zijn	  met	  die	  van	  een	  andere.	  	  
Nieuwkoop	  bleef	  tegenstribbelen,	  al	  verhoogde	  ze	  tijdens	  de	  onderhandelingen	  wel	  de	  jaarlijkse	  
subsidie	  van	  500	  naar	  800	  gulden.	  Jansen	  haalt	  een	  brief	  van	  de	  minister	  van	  Waterstaat	  aan	  waarin	  
hij	  de	  gemeente	  meldde	  dat	  het	  zijn	  competentie	  is	  om	  de	  dienstregeling	  van	  te	  stellen.	  Na	  dit	  
duidelijke	  antwoord	  staakte	  de	  gemeente	  haar	  gesputter.	  Overigens	  kwam	  Nieuwkoop	  uiteindelijk	  
ruimschoots	  aan	  zijn	  trekken.	  De	  gemeente	  kreeg	  het	  aantal	  ritten	  dat	  ze	  verlangde	  en	  ook	  de	  
veetransporten	  werden	  pico	  bello	  geregeld.	  Of	  het	  met	  de	  eis	  over	  de	  vrij	  reizende	  politiebeambten	  
goed	  is	  gekomen,	  vermeldt	  de	  geschiedenis	  helaas	  niet.	  
	  
INZET	  26	  -‐	  Achttien	  Kavels	  
	  
	  Op	  speciaal	  verzoek	  	  

	  
Terwijl	  de	  aanleg	  voor	  de	  lijn	  Alphen-‐
Uithoorn	  in	  het	  late	  voorjaar	  van	  
1914	  in	  volle	  gang	  was,	  trok	  een	  
groepje	  bewoners	  van	  de	  gehuchten	  
Zuideinde	  en	  Achttien	  Kavels	  in	  
Nieuwkoop	  de	  stoute	  schoenen	  aan.	  
Nu	  die	  lijn	  toch	  in	  de	  buurt	  kwam	  te	  
lopen,	  was	  het	  dan	  misschien	  
mogelijk	  dat	  zij	  een	  halte	  kregen?	  Ze	  
woonden	  precies	  tussen	  de	  stations	  
van	  Nieuwkoop	  en	  Aarlanderveen	  in,	  
en	  beide	  zouden	  op	  enkele	  
kilometers	  afstand	  komen	  te	  liggen.	  
Begin	  juni	  dienden	  ze	  een	  officieel	  
verzoek	  in	  bij	  de	  gemeente,	  die	  het	  

met	  een	  warme	  aanbeveling	  doorstuurde	  naar	  de	  HESM.	  De	  spoorwegmaatschappij	  deed	  niet	  
moeilijk	  en	  gunde	  Zuideinde	  en	  Achttien	  Kavels	  hun	  halteplaats.	  De	  beide	  vlekken	  op	  de	  kaart	  –	  
Zuideinde	  is	  een	  gehucht	  bij	  de	  Zuideinderplas	  ten	  zuiden	  van	  Nieuwkoop,	  Achttien	  Kavels	  een	  
kilometers	  lang	  lint	  van	  boerderijen	  langs	  de	  Zuideindscheweg	  –	  kregen	  hun	  eigen	  vermelding	  in	  het	  
spoorboekje.	  Zew,	  halte	  Zuideindscheweg	  dus.	  

Het	  inwonertal	  van	  Achttien	  Kavels	  schoot	  door	  de	  komst	  van	  de	  halte	  met	  enkele	  procenten	  
omhoog.	  Bij	  de	  stopplaats	  kwam	  namelijk	  ook	  een	  wachterwoning.	  Het	  was	  een	  klein	  ding,	  
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vergelijkbaar	  met	  de	  brugwachterwoning	  bij	  de	  Angstel	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  het	  spoornet.	  Het	  
was	  een	  soort	  pendulewoning,	  maar	  dan	  één	  waar	  een	  derde	  van	  was	  afgehakt.	  
De	  bewoners	  van	  Zuideinde	  en	  Achttien	  Kavels	  beleefden	  niet	  lang	  plezier	  van	  hun	  halteplaats.	  De	  
spoorwegmaatschappij	  merkte	  al	  snel	  dat	  ze	  iets	  te	  gul	  was	  geweest.	  Tijdens	  de	  voorbereidingen	  
voor	  de	  aanleg	  van	  het	  spoor	  had	  de	  HESM	  namelijk	  niet	  alleen	  in	  Nieuwkoop,	  maar	  ook	  op	  tal	  van	  
andere	  plaatsen	  kwistig	  gestrooid	  met	  haltes.	  Nu	  er	  voor	  zo	  ongeveer	  elke	  aardkluit	  gestopt	  moest	  
worden,	  liepen	  de	  reistijden	  en	  vooral	  ook	  de	  exploitatiekosten	  lekker	  op.	  Begin	  jaren	  ’20	  was	  de	  
spoorwegmaatschappij	  het	  zat	  en	  begon	  ze	  zoetjes	  aan	  de	  meeste	  halteplaatsen	  te	  sluiten.	  De	  
Zuideindscheweg	  sneuvelde	  in	  een	  van	  de	  eerste	  sluitingsrondes.	  Op	  1	  april	  1923	  moesten	  de	  
bewoners	  van	  Achttien	  Kavels	  en	  het	  Zuideinde	  het	  weer	  zonder	  openbaar	  vervoer	  doen.	  Tien	  jaar	  
later	  verdween	  ook	  de	  tastbare	  herinnering	  aan	  hun	  korte	  spoorhistorie.	  Het	  huisje	  aan	  de	  
Zuideindscheweg	  ging	  in	  1933	  tegen	  de	  vlakte.	  
	  
Opmerkelijk	  genoeg	  is	  bijna	  80	  jaar	  later	  nog	  vrij	  eenvoudig	  de	  plek	  aan	  te	  wijzen	  waar	  de	  woning	  
heeft	  gestaan.	  Halverwege	  tussen	  Nieuwkoop	  en	  Aarlanderveen	  ligt	  aan	  de	  noordkant	  van	  het	  oude	  
tracé,	  nu	  de	  Nieuwkoopseweg,	  een	  klein,	  weelderig	  begroeid	  grasveldje.	  Een	  groepje	  fors	  uit	  de	  
kluiten	  gewassen	  bomen	  staat	  er	  omheen,	  als	  groene	  locatiemarkers.	  Hun	  takken	  komen	  boven	  het	  
veldje	  samen	  als	  een	  grote,	  beschuttende	  koepel.	  
	  
INZET	  27	  -‐	  Aarlanderveen	  
	  
Een	  privaat	  op	  rolletjes	  
	  
De	  HESM	  huurde	  degelijke	  bouwers	  in,	  maar	  af	  en	  toe	  ging	  er	  iets	  flink	  verkeerd.	  Op	  21	  maart	  1914	  
meldt	  De	  Rijnlandsche	  Courant	  dat	  de	  opzichter	  van	  Waterstaat	  het	  privaatgebouw	  bij	  station	  
Aarlanderveen	  heeft	  afgekeurd.	  
	  Het	  gebouwtje	  zelf	  was	  weliswaar	  prima	  in	  orde,	  het	  stond	  alleen	  op	  de	  verkeerde	  plaats.	  Het	  
belemmerde	  daardoor	  het	  zicht	  van	  de	  stationschef	  op	  een	  groot	  deel	  van	  het	  spoor.	  
De	  opzichter	  merkte	  het	  nogal	  laat,	  want	  het	  werk	  aan	  het	  station	  was	  vrijwel	  afgerond.	  Een	  beetje	  
vervelend	  om	  het	  privaatgebouw	  –	  het	  openbaar	  toilet	  bij	  het	  station	  –	  dan	  nog	  te	  moeten	  afbreken	  
en	  herbouwen.	  Volgens	  De	  Rijnlandsche	  Courant	  hoefde	  dat	  ook	  niet.	  Het	  4,5	  meter	  brede	  en	  6	  
meter	  lange	  gebouw	  stond	  op	  een	  zware	  ijzeren	  en	  betonnen	  constructie.	  De	  bouwers	  waren	  van	  
plan	  het	  omhoog	  te	  wrikken	  en	  vervolgens	  enkele	  meters	  naar	  achteren	  te	  rollen.	  Die	  operatie	  is	  
uitstekend	  gelukt,	  zo	  is	  ook	  nu	  nog	  naast	  station	  Aarlanderveen	  te	  zien.	  

	  
INZET	  28	  -‐	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  
	  
Een	  brug	  voor	  treinen,	  voetgangers	  en	  vee	  
	  
De	  brug	  over	  de	  Oude	  Rijn	  bij	  het	  Alphense	  Gouwsluis	  was	  een	  van	  de	  uitzonderlijke	  exemplaren.	  
Niet	  direct	  vanwege	  haar	  omvang.	  Het	  was	  weliswaar	  een	  voor	  HESM-‐begrippen	  imposant	  
bouwwerk,	  met	  twee	  bascules	  en	  een	  draaideel,	  maar	  de	  brug	  over	  de	  Ringvaart	  bij	  Aalsmeer	  was	  
hoger	  en	  langer.	  Wat	  die	  brug,	  en	  alle	  overige	  bruggen	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  niet	  hadden,	  
had	  de	  brug	  bij	  Gouwsluis	  echter	  wel:	  een	  voetpad.	  



29	  
	  

	  
De	  spoorwegmaatschappij	  voelde	  er	  in	  het	  algemeen	  helemaal	  niets	  voor	  om	  ‘burgers’	  gebruik	  te	  
laten	  maken	  van	  haar	  bruggen.	  Het	  waren	  spoorbruggen	  en	  dus	  mochten	  er	  alleen	  treinen	  over	  
heen.	  Voetgangers,	  fietsers,	  automobilisten	  en	  ander	  volk	  hadden	  er	  niets	  te	  zoeken.	  Hoewel	  
omwonenden	  in	  sommige	  plaatsen	  de	  HESM	  werkelijk	  smeekten	  om	  de	  brug	  ook	  voor	  hen	  open	  te	  
stellen,	  ging	  de	  maatschappij	  daar	  nooit	  op	  in.	  
Behalve	  dus	  in	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  
Station	  Gouwsluis	  lag	  zo	  ver	  verwijderd	  van	  andere	  bruggen	  dat	  de	  spoorwegmaatschappij	  deze	  
geste	  wel	  wilde	  maken.	  Anders	  moesten	  de	  bewoners	  van	  de	  zuidelijke	  oever	  van	  de	  Rijn	  enorme	  
omwegen	  maken.	  Of	  ze	  moesten	  naar	  Aarlanderveen	  lopen,	  wat	  voor	  veel	  Alphenaren	  zo	  ongeveer	  
het	  einde	  van	  de	  wereld	  was.	  

Heel	  veel	  stelde	  dit	  
‘openbare’	  gedeelte	  van	  
de	  brug	  niet	  voor.	  Het	  was	  
een	  eenvoudig,	  smal	  
voetpad	  aan	  de	  westkant	  
van	  de	  spoorbrug.	  ‘Alleen	  
toegang	  voor	  voetgangers	  
en	  vee’	  meldde	  een	  bord	  
bij	  de	  oprit.	  Maar	  hoe	  
nauw	  het	  ook	  was,	  het	  
was	  een	  prima	  verbinding	  
over	  de	  Oude	  Rijn.	  Al	  
gauw	  trok	  niemand	  zich	  
meer	  iets	  aan	  van	  het	  
gebodsbord	  bij	  de	  brug	  en	  

persten	  zich	  ook	  andere	  weggebruikers	  dan	  wandelaars	  en	  koeien	  zich	  over	  het	  pad.	  
Het	  werd	  er	  zo	  vaak	  druk	  de	  gemeente	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  het	  in	  1928	  de	  spuigaten	  vond	  uit	  lopen.	  
Ze	  vroeg	  de	  provincie,	  die	  verantwoordelijk	  was	  voor	  het	  verkeer	  over	  de	  brug,	  om	  net	  als	  vroeger	  
weer	  alleen	  voetgangers	  toe	  te	  laten.	  Het	  provinciebestuur	  onderzocht	  de	  zaak	  grondig	  en	  
concludeerde	  volgens	  de	  Nieuwe	  Rotterdamsche	  Courant	  dat	  ‘rijwielen	  en	  autorijwielen’	  wel	  een	  
ommetje	  konden	  maken.	  Ze	  waren	  niet	  meer	  welkom	  op	  de	  brug.	  
Zeven	  jaar	  later	  moesten	  ook	  de	  voetgangers	  en	  het	  vee	  uitkijken	  naar	  een	  andere	  manier	  om	  de	  Rijn	  
over	  te	  steken.	  Na	  de	  sluiting	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  werd	  de	  spoorbrug	  permanent	  open	  
gezet	  zodat	  het	  scheepvaartverkeer	  er	  geen	  last	  van	  had.	  De	  Alphenaren	  baalden	  er	  stevig	  van.	  
Sommigen	  zochten	  naar	  andere	  wegen	  om	  het	  water	  over	  te	  komen.	  Dagblad	  Het	  Vaderland	  pikte	  
bijvoorbeeld	  het	  gerucht	  op	  dat	  enige	  bewoners	  met	  het	  plan	  speelden	  om	  een	  vergunning	  voor	  een	  
voetveer	  aan	  te	  vragen.	  De	  meesten	  wilden	  echter	  gewoon	  hun	  brug	  terug.	  
Bijna	  een	  jaar	  na	  de	  sluiting	  deed	  een	  aantal	  bewoners	  van	  de	  Steekterweg	  en	  de	  Kortsteeksterweg	  
een	  officieel	  verzoek	  aan	  hun	  gemeente	  om	  de	  brug	  weer	  open	  te	  stellen.	  Voor	  hun	  scholen,	  kerken	  
en	  verenigingen	  waren	  ze	  aangewezen	  op	  de	  andere	  oever,	  waardoor	  ze	  zich	  voortdurend	  moesten	  
laten	  over	  varen.	  De	  bewoners	  vermoedden	  wel	  dat	  de	  kosten	  voor	  het	  bemannen	  van	  de	  brug	  wel	  
eens	  een	  probleem	  zouden	  kunnen	  zijn.	  Maar,	  zo	  stelden	  ze	  voor,	  kon	  de	  gemeente	  er	  dan	  geen	  
werkverschaffingsproject	  van	  maken?	  
Het	  gemeentebestuur	  van	  Alphen	  aan	  den	  Rijn,	  de	  beroerdste	  niet,	  wendde	  zich	  tot	  de	  
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Nederlandsche	  Spoorwegen	  met	  de	  vraag	  of	  er	  iets	  geregeld	  kon	  worden.	  De	  NS	  antwoordden	  
enkele	  maanden	  later	  dat	  ze	  er	  geen	  bezwaar	  tegen	  hadden,	  onder	  de	  voorwaarde	  dat	  de	  gemeente	  
alle	  kosten	  voor	  verlichting,	  bewaking,	  bediening	  en	  onderhoud	  voor	  haar	  rekening	  nam.	  Verder	  
wilden	  de	  spoorwegen	  een	  vaste	  vergoeding	  van	  tien	  gulden	  per	  week	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  
oeververbinding	  en	  eisten	  zij	  dat	  Alphen	  alle	  verantwoordelijkheid	  op	  zich	  nam	  voor	  schade	  of	  
problemen	  op	  en	  rond	  de	  brug.	  
Dat	  was	  de	  gemeente	  te	  gortig.	  Volgens	  De	  Rijnbode	  van	  23	  april	  1937	  zagen	  burgemeester	  en	  
wethouders	  ‘door	  zulke	  bezwarende	  voorwaarden’	  van	  de	  NS	  geen	  andere	  weg	  dan	  het	  verzoek	  van	  
de	  bewoners	  van	  Steekterweg	  en	  Kortsteekterweg	  af	  te	  wijzen.	  
Met	  de	  brug	  zelf	  was	  het	  daarna	  snel	  gedaan.	  De	  Rijnbode	  meldde	  twee	  jaar	  later,	  op	  21	  juli	  1939,	  
dat	  de	  oude	  spoorbrug	  was	  verkocht	  aan	  het	  sloopbedrijf	  Gebr.	  De	  Boer	  uit	  Oostzaan.	  Diezelfde	  dag	  
nog	  begonnen	  ze	  met	  afbreken.	  ,,De	  brug,	  waarvan	  men	  hoopte	  dat	  ze	  nog	  eens	  voor	  het	  
voetgangersverkeer	  tusschen	  de	  beide	  Rijnoevers	  zou	  worden	  opengesteld,	  zal	  binnenkort	  geheel	  
verdwenen	  zijn’’,	  schrijft	  de	  krant.	  
	  
INZET	  29	  -‐	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  
	  
De	  vergeten	  conducteur	  
	  
Kort	  nadat	  ze	  waren	  gestopt	  bij	  station	  Gouwsluis,	  in	  de	  late	  avond	  van	  8	  november	  1932,	  maakten	  
de	  passagiers	  van	  de	  trein	  naar	  Amsterdam	  Haarlemmermeerstation	  iets	  merkwaardigs	  mee.	  Ze	  
verwachtten	  vooruit	  te	  gaan	  naar	  Aarlanderveen,	  de	  volgende	  halte	  op	  het	  lijntje.	  In	  plaats	  daarvan	  
reden	  ze	  langzaam	  terug	  naar	  Alphen	  aan	  den	  Rijn,	  het	  station	  waar	  ze	  net	  vandaan	  waren	  gekomen.	  
Later	  hoorden	  ze	  dat	  de	  machinist	  vlak	  voor	  Gouwsluis	  de	  waarschuwing	  had	  gekregen	  dat	  hij	  bij	  zijn	  
vertrek	  de	  conducteur	  en	  enkele	  passagiers	  op	  het	  perron	  had	  laten	  staan.	  Voor	  die	  passagiers	  had	  
hij	  niet	  direct	  terug	  hoeven	  rijden	  –	  hoewel	  het	  uiteraard	  wel	  een	  mooie	  service	  was	  –	  maar	  zonder	  
conducteur	  kon	  hij	  niet	  verder.	  Die	  moest	  hij	  weer	  aan	  boord	  zien	  te	  krijgen.	  
In	  het	  curieuze	  berichtje	  dat	  dagblad	  Het	  Vaderland	  over	  het	  incident	  schreef,	  werd	  meteen	  al	  een	  
mogelijke	  oorzaak	  gegeven.	  Op	  het	  tijdstip	  dat	  de	  trein	  naar	  Amsterdam	  Willemspark	  had	  moeten	  
vertrekken,	  rond	  half	  tien	  ’s	  avonds,	  vertrokken	  er	  ook	  twee	  treinen	  naar	  Leiden	  en	  Utrecht.	  De	  
machinist	  had	  vermoedelijk	  het	  vertreksein	  van	  een	  van	  de	  andere	  treinen	  verward	  met	  het	  zijne.	  
De	  terugtocht	  verliep	  overigens	  zonder	  problemen.	  Met	  een	  flinke	  vertraging,	  maar	  met	  alle	  
passagiers	  en	  conducteur,	  vertrok	  de	  trein	  vervolgens	  alsnog	  naar	  Amsterdam.	  
	  
INZET	  30	  –	  Oprichter	  Sanders	  

Een	  spoorwegmagnaat,	  geknakt	  in	  de	  knop	  
	  
Dat	  zijn	  geesteskind	  uiteindelijk	  een	  van	  de	  meest	  verliesgevende	  spoorlijnen	  van	  Europa	  bleek,	  valt	  
Theodorus	  Sanders	  nauwelijks	  kwalijk	  te	  nemen.	  De	  beste	  man	  was	  allang	  uit	  de	  
spoorwegmaatschappij	  verdwenen	  toen	  die	  de	  lijnen	  aanlegde.	  Was	  hij	  wel	  gebleven,	  dan	  was	  het	  
misschien	  anders	  gelopen	  met	  dit	  spoor.	  Sanders	  was	  een	  visionaire	  en	  buitengewoon	  bekwame	  
spoorwegbestuurder	  die	  de	  belangrijkste	  weeffouten	  misschien	  had	  vermeden.	  Een	  paleiscoup	  bij	  de	  
spoorwegmaatschappij	  verbitterde	  hem	  echter	  zo	  dat	  hij	  er	  voor	  zichzelf	  geen	  toekomst	  meer	  zag.	  
De	  Haarlemmermeerlijnen,	  een	  van	  zijn	  grote	  dromen,	  bleken	  een	  tragisch	  keerpunt	  in	  zijn	  leven.	  



31	  
	  

	  
Sanders,	  geboren	  in	  1847	  in	  Amsterdam,	  was	  van	  huis	  uit	  architect.	  Hij	  had	  een	  succesvol	  bureau	  dat	  
de	  gemeente	  Amsterdam	  verschillende	  keren	  inschakelde	  bij	  stedenbouwkundige	  projecten.	  
Sanders’	  hart	  lag	  echter	  bij	  het	  spoor,	  bij	  de	  tram	  om	  precies	  te	  zijn.	  Hij	  bemoeide	  zich	  meer	  en	  meer	  
met	  de	  aanleg	  van	  verschillende	  lijnen.	  Toen	  hij	  in	  1885	  de	  jonge	  H.P.	  Berlage	  aannam,	  liet	  hij	  het	  
ontwerpen	  van	  gebouwen	  al	  snel	  aan	  hem	  over	  en	  stortte	  hij	  zich	  vol	  overgave	  op	  zijn	  grote	  liefde.	  
Sanders’	  grootste	  wens	  was	  het	  opzetten	  van	  een	  eigen	  trammaatschappij.	  Hij	  pakte	  dat	  voortvarend	  
aan.	  Begin	  jaren	  ’80	  van	  de	  negentiende	  eeuw	  diende	  hij	  een	  ambitieus	  plan	  in	  voor	  een	  net	  van	  
stoomtrams	  in	  en	  rond	  Amsterdam.	  Het	  was	  kennelijk	  te	  groots	  van	  opzet,	  want	  er	  kwam	  maar	  
weinig	  van	  de	  grond.	  Van	  het	  veelomvattende	  net	  bleven	  uiteindelijk	  alleen	  de	  lijn	  Amsterdam-‐
Sloterdijk	  en	  een	  paardentramlijntje	  in	  Zandvoort	  over.	  
	  
Sanders	  liet	  zich	  niet	  ontmoedigen,	  ging	  weer	  terug	  naar	  de	  
tekentafel	  en	  besloot	  het	  iets	  eenvoudiger	  aan	  te	  pakken.	  Hij	  
vroeg	  vergunning	  voor	  een	  stoomtramlijn	  tussen	  Amsterdam-‐
Noord	  en	  Edam.	  Hij	  kreeg	  die	  concessie,	  bracht	  hem	  onder	  bij	  de	  
Noord-‐Hollandsche	  Tramweg	  Mij.	  (NHTM)	  en	  zorgde	  er	  voor	  dat	  
de	  lijn	  binnen	  vijf	  jaar	  draaide.	  In	  1888,	  41	  jaar	  oud,	  was	  
Theodorus	  Sanders	  tramwegmagnaat.	  
Een	  eigen	  spoorlijn	  rond	  Amsterdam	  liet	  hem	  echter	  niet	  los.	  
Volgens	  historicus	  Russer	  speelde	  hij	  al	  in	  1889	  met	  het	  plan	  om	  
een	  nieuw	  spoornet	  onder	  de	  hoofdstad	  aan	  te	  leggen.	  A.	  J.	  
Veenendaal	  meent	  in	  zijn	  stuk	  over	  Sanders	  in	  het	  Biografisch	  
Woordenboek	  van	  Nederland	  dat	  het	  plan	  pas	  vier	  jaar	  later	  het	  
licht	  zag.	  Hoe	  dan	  ook,	  Sanders	  wilde	  een	  lijnennet	  in	  
Haarlemmermeer	  rond	  een	  nieuw	  aan	  te	  leggen	  elektrisch	  
lokaalspoor	  tussen	  Amsterdam	  en	  Haarlem.	  
Hij	  zocht	  eerst	  samenwerking	  met	  de	  Hollandsche	  IJzeren	  Spoorweg	  Maatschappij	  (HIJSM),	  maar	  die	  
zag	  er	  uiteindelijk	  van	  af.	  De	  HIJSM	  was	  doodsbang	  dat	  het	  haar	  goudmijn,	  de	  buitengewoon	  
winstgevende	  lijn	  tussen	  Amsterdam	  en	  Haarlem,	  zou	  ondermijnen.	  En	  dus	  klopte	  Theodorus	  
Sanders	  bij	  anderen	  aan.	  De	  Staatsspoorwegen	  (SS)	  toonden	  interesse	  en	  met	  hun	  steun	  vroeg	  hij	  in	  
1897	  een	  concessie	  aan	  voor	  zijn	  elektrische	  lijn	  van	  Amsterdam	  naar	  Haarlem	  met	  een	  paar	  zijlijnen	  
in	  Haarlemmermeer.	  De	  vergunning	  kwam	  in	  1898	  af	  en	  Sanders	  richtte	  zijn	  Hollandsche	  Electrische	  
Spoorweg-‐Maatschappij	  op.	  De	  betrekkingen	  tussen	  de	  particuliere	  spoorwegmaatschappijen	  HIJSM	  
en	  SS	  waren	  in	  die	  tijd	  gespannen,	  op	  zijn	  zachtst	  gezegd.	  Dat	  SS-‐man	  Verwey	  bij	  de	  HESM	  aan	  het	  
roer	  stond,	  liet	  bij	  de	  HIJSM	  alle	  alarmbellen	  rinkelen.	  Toen	  ook	  nog	  bleek	  dat	  de	  HESM	  een	  
aansluiting	  wilde	  maken	  van	  haar	  lijn	  Amsterdam-‐Haarlem	  naar	  de	  SS-‐lijn	  Amsterdam-‐Utrecht,	  was	  
bij	  de	  HIJSM	  de	  beer	  los.	  Via	  die	  aansluiting	  konden	  treinen	  van	  de	  Staatsspoorwegen	  station	  
Haarlem	  binnenkomen.	  En	  dat	  wilde	  ze	  ten	  koste	  van	  alles	  vermijden.	  De	  HESM	  moest	  onschadelijk	  
worden	  gemaakt.	  
Jan	  Rijpkema	  beschrijft	  in	  zijn	  scriptie	  over	  de	  aanleg	  van	  de	  Haarlemmermeerlijnen	  hoe	  dat	  in	  zijn	  
werk	  ging.	  Een	  van	  de	  belangrijke	  mannen	  van	  de	  HIJSM,	  A.K.P.F.R.	  van	  Hasselt,	  kocht	  in	  juli	  1901	  alle	  
nog	  niet	  geplaatste	  aandelen	  van	  de	  HESM	  op	  bij	  het	  bankiershuis	  Labouchere	  Oyens	  &	  Co.	  Rijpkema	  
vermoedt	  dat	  de	  bankiers	  gretig	  toehapten	  omdat	  ze	  bang	  waren	  anders	  met	  de	  aandelen	  te	  blijven	  
zitten.	  Sanders	  stapte	  verontwaardigd	  na	  de	  overname.	  Hij	  luchtte	  zijn	  hart	  in	  brochures	  en	  artikelen	  
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en	  spande	  een	  geding	  aan	  tegen	  Labouchere	  Oyens	  om	  de	  verkoop	  van	  de	  spoorwegmaatschappij	  
ongedaan	  te	  maken.	  De	  Amsterdamse	  rechtbank	  verklaarde	  zijn	  zaak	  in	  1902	  niet	  ontvankelijk.	  Een	  
jaar	  later	  verloor	  hij	  ook	  het	  hoger	  beroep.	  
De	  coup	  rond	  de	  HESM	  maakte	  hem	  een	  verbitterd	  man.	  Sanders	  was	  een	  idealist	  die	  pas	  heel	  laat,	  
veel	  te	  laat,	  besefte	  dat	  hij	  een	  pion	  was	  geweest	  in	  een	  machtspel	  tussen	  de	  grote	  
spoorwegmaatschappijen.	  Het	  leek	  wel	  of	  de	  kwestie	  hem	  had	  geknakt.	  Hij	  trok	  zich	  terug	  uit	  al	  zijn	  
functies.	  Hij	  overleed	  in	  1927	  op	  79-‐jarige	  leeftijd.	  
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Inleiding	  Cock	  Willers	  

En	  wat	  is	  er	  nu	  nog	  te	  zien	  van	  de	  spoorlijn	  Uithoorn	  -‐	  Alphen	  aan	  den	  Rijn?	  Best	  veel:	  
spoorhuis	  53	  in	  Amstelhoek,	  de	  brugwachterswoning	  55	  in	  De	  Hoef,	  de	  stations	  Nieuwveen	  
en	  Aarlanderveen,	  de	  wachterswoning	  64	  en	  halte	  Gouwsluis	  (65)	  bij	  de	  Oude	  Rijn.	  Bovendien	  
zijn	  veel	  vaste	  bruggen	  in	  de	  N231	  gefundeerd	  op	  spoorwegbruggenhoofden.	  	  	  

	  
Cock	  Willers	  	  	  	  
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Spoorlijn	  Uithoorn-‐	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  

De	  spoorlijn	  Uithoorn	  –	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  

Bijna	  een	  eeuw	  geleden	  kon	  men	  met	  de	  trein	  van	  Uithoorn	  naar	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  De	  route	  ging	  
vanuit	  Amstelhoek	  naar	  De	  Hoef	  en	  vervolgens	  langs	  Nieuwveen,	  Zevenhoven,	  Nieuwkoop,	  
Aarlanderveen	  en	  kwam	  uit	  bij	  de	  Oude	  Rijn.	  Na	  een	  imposante	  spoorbrug	  over	  deze	  rivier	  sloot	  de	  
spoorweg	  aan	  op	  de	  lijn	  Utrecht	  –	  Leiden.	  Het	  eindpunt	  was	  in	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  Het	  spoortraject	  
is	  vrij	  gemakkelijk	  terug	  te	  vinden.	  Vanaf	  De	  Oude	  Spoorbaan	  bij	  de	  Kerkvaart	  naar	  Mijdrecht	  tot	  en	  
met	  de	  Treinweg	  bij	  de	  Oude	  Rijn	  rijdt	  de	  automobilist	  in	  feite	  op	  de	  oude	  spoorbaan!	  
	  
De	  eerste	  trein	  
De	  spoorlijn	  was	  een	  onderdeel	  van	  de	  Haarlemmermeerspoorlijnen,	  die	  de	  steden	  Haarlem,	  
Amsterdam,	  Leiden	  en	  Utrecht	  (via	  Nieuwersluis)	  met	  elkaar	  verbonden.	  Belangrijke	  knooppunten	  in	  
dit	  net	  waren	  Hoofddorp,	  Aalsmeer	  en	  Uithoorn	  met	  een	  groot	  emplacement	  en	  locomotiefloodsen.	  	  
Door	  tegenslagen	  is	  dit	  spoornet	  in	  gedeelten	  geopend.	  De	  eerste	  trein	  van	  Haarlem	  naar	  Aalsmeer	  
en	  van	  Hoofddorp	  naar	  Leiden	  reed	  op	  2	  augustus	  1912.	  De	  eerste	  trein	  van	  Uithoorn	  naar	  Alphen	  
pas	  op	  1	  augustus	  1915	  (lengte	  23,232	  km)	  en	  het	  lijntje	  van	  Nieuwveen	  naar	  Ter	  Aar	  op	  2	  januari	  
1918.	  Dat	  lijntje	  van	  2,694	  km	  was	  vooral	  aangelegd	  voor	  de	  tuinders,	  die	  in	  Papenveer	  aan	  de	  
Kromme	  Aar	  een	  veilinggebouw	  kregen.	  
	  
In	  bedrijf	  
De	  aanleg	  van	  het	  spoor	  zorgde	  voor	  veel	  werkgelegenheid.	  Toen	  de	  trein	  ging	  rijden	  verloste	  het	  
veel	  plaatsen	  uit	  hun	  isolement.	  Landbouwproducten	  en	  vee	  konden	  veel	  sneller	  en	  naar	  meer	  
plaatsen	  en	  zelfs	  naar	  het	  buitenland	  worden	  vervoerd.	  Kinderen	  konden	  onderwijs	  volgen	  in	  
Haarlem,	  Amsterdam,	  Leiden	  of	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  
De	  stoomtrein,	  die	  vanwege	  zijn	  luide	  stoombel	  ook	  Bello	  werd	  genoemd,	  ging	  met	  een	  snelheid	  van	  
ongeveer	  45	  km.	  Achter	  de	  trein	  meestal	  3	  wagons.	  In	  de	  2e	  klas	  wagons	  zat	  je	  op	  pluche	  banken	  en	  
in	  de	  3e	  klas	  op	  houten.	  De	  1e	  klas	  wagons	  waren	  er	  niet.	  Per	  dag	  reden	  er	  zes	  treinen	  naar	  Alphen	  
en	  ook	  zes	  naar	  Uithoorn.	  In	  en	  uitstappen	  kon	  in	  Uithoorn,	  De	  Hoef,	  Nieuwveen,	  Zevenhoven,	  
Nieuwkoop,	  Aarlanderveen,	  Gouwsluis	  en	  in	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  Er	  was	  ook	  een	  stopplaats	  aan	  de	  
Zuideindsche	  weg	  (nu	  de	  kruising	  van	  de	  N231	  met	  Achttienkavels).	  	  
Omdat	  elke	  overweg	  aanvankelijk	  met	  overwegbomen	  moest	  worden	  beveiligd	  werden	  er	  veel	  
spoorwoningen	  gebouwd.	  Deze	  gebouwen	  en	  de	  haltes	  (kleine	  stations)	  kregen	  een	  duidelijk	  
herkenbaar	  getal.	  Van	  de	  hier	  besproken	  spoorlijn	  waren	  dat	  de	  cijfers	  53	  t/m	  65.	  
	  
Tegenslagen	  
De	  Haarlemmermeerspoorlijnen	  waren	  al	  vanaf	  het	  begin	  onrendabel	  en	  kregen	  met	  steeds	  grotere	  
verliezen	  te	  maken.	  Dit	  had	  verschillende	  oorzaken.	  De	  economische	  inzinking	  tijdens	  de	  Eerste	  
Wereldoorlog,	  de	  opkomst	  van	  de	  vrachtwagen	  en	  de	  autobus,	  de	  crisis	  in	  de	  jaren	  30.	  Vooral	  de	  
grote	  	  busondernemers	  als	  Van	  Poelgeest	  in	  Amstelveen	  en	  Maarse	  en	  Kroon	  in	  Leimuiden	  zorgden	  
ervoor	  dat	  steeds	  meer	  mensen	  de	  bus	  verkozen	  boven	  het	  spoor.	  Immers	  de	  bus	  heeft	  een	  hogere	  



35	  
	  

frequentie,	  meer	  stopplaatsen	  en	  een	  gunstige	  ligging	  (de	  mensen	  in	  Zevenhoven	  moesten	  de	  hele	  
Stationsweg	  uitlopen	  om	  op	  de	  trein	  te	  gaan!).	  
Er	  kwamen	  flinke	  bezuinigingen.	  Stopplaatsen	  werden	  opgeheven,	  de	  Zuideindsche	  weg	  al	  in	  1923!	  	  
Het	  mocht	  niet	  baten.	  De	  laatste	  trein	  van	  Uithoorn	  naar	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  reed	  op	  31	  december	  
1935.	  Amsterdam	  Uithoorn	  Nieuwersluis	  bleef	  open	  tot	  2	  september	  1950	  en	  het	  goederenvervoer	  
aldaar	  tot	  30	  mei	  1986.	  Nog	  altijd	  ligt	  er	  ruim	  7	  km	  spoor	  van	  Amsterdam	  Haarlemmermeerstation	  
naar	  Bovenkerk.	  Treinen	  rijden	  er	  niet,	  maar	  wel	  historische	  trams!	  

	  


